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पाहाि.े -  
1) शासन पवरपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाांक-डीसीएन-1075/ओ ॲण्ड एम, 

वदनाांक 9 एवप्रल, 1975 (प्रत सोबत जोडली ाअहे.) 
2) शासन पवरपत्रक, वित्त विभाग, क्रमाांक-डीएफपी-1076/1392/896/जीाइएन-5, 

वदनाांक 14 फेब्रिुारी, 1977 (प्रत सोबत जोडली ाअहे.) 
3) शासन वनणणय क्र.विाऄप्र-10.08/प्र.क्र.70/2008/विवनयम, वद.15 मे, 2009. 

 

शासन वनणणय- 
शासनाने सांदभीय क्र.3 च्या शासन वनणणयान्िये वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका 1978, 

भाग - पवहला, ाईपविभाग - 1 ते 5 मध्ये शासनाच्या मांत्रालयीन प्रशासवनक विभाग ि त्याांच्या 
वनयांत्रणाखालील विभाग प्रमुख, प्रादेवशक कायालय प्रमुख ि कायालय प्रमुख या प्रवधकाऱयाांना 
वित्तीय शक्तींचे विवहत मयादेच्या, ाऄटींच्या ि शतींच्या ाऄधीन राहून मुांबाइ वित्तीय वनयम 1959, 
महाराष्ट्र ाअकस्तमक खचण वनयम 1965, महाराष्ट्र ाऄथणसांकस्ल्पय वनयमपुस्ततका, खचाच्या सांकीणण 
बाबी तसेच महाराष्ट्र सािणजवनक बाांधकाम वनयमािली यामधील तरतूदींनुसार ाऄवधकार  प्रदान 
केलेले ाअहेत.  तथावप, प्रदान करण्यात ाअलेल्या काही वित्तीय ाऄवधकाराांच्या मयादेत ि त्या 
ाऄनुषांगाने ाऄटी ाआत्यादी मध्ये सुधारणा करुन जाततीत जातत प्रकरणे विविध ततरािर लिकरात 
लिकर वनकाली वनघतील या ाईदे्दशाने सांबांवधत प्रावधकाऱयाांना व्यापक ाऄवधकार प्रदान करण्याचा 
प्रतताि शासनाच्या विचाराधीन होता.  त्यानुसार सोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्टाांमध्ये दशणविलेल्या 
काही वित्तीय शक्तींच्या वित्तीय मयादेत ाअवण त्या ाऄनुषांगाने ाऄटी ि शतींमध्ये सुधारणा करण्यात 
ाअली ाअहे. तसेच, काही कालबाह्य वित्तीय शक्ती िगळण्यात ाअल्या ाअहेत ि काही वित्तीय 
शक्ती नव्याने समाविष्ट्ट करण्यात ाअल्या ाअहेत.  या वनणणयाव्दारे प्रदान करण्यात ाअलेल्या 
वित्तीय शक्तींचा िापर हा विविध वित्तीय प्रकाशनामध्ये ाऄांतभतूण ाऄसलेल्या वनयम ि विवनयम 
यामधील ाऄटींच्या ाअवण शतींच्या ाऄधीन तसेच शासनाने िळेोिळेी वनगणवमत केलेल्या या 
विषयींच्या कायणकारी ाअदेशाांच्या ाऄनुपालनाांच्या ाऄधीन, त्याचप्रमाणे पुढील ाऄटींच्या ाऄधीन राहून 
करण्यात यािा. 
2. या वित्तीय ाऄवधकाराांचा िापर करुन मांजूरी प्रदान करताना ज्या प्रकरणी विवशष्ट्ट मानके  
(तटॅण्डडण) विवहत केलेली ाऄसतील ाऄशा प्रकरणी विवहत मानकाांचे ाऄनुसरण करण्यात याि.े तसेच 
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कोणत्याही बाबीकवरता वित्त विभागाची "विशेष बाब" म्हणनू मांजूरी घेण्यात ाअली ाऄसेल ाऄशा 
बाबींच्या सांदभात दुरुतती, सेिासांविदा करार ककिा ाऄन्य प्रश्न ाईद्भिल्यास वित्त विभागाचा सल्ला 
घेण्यात यािा. 
3. प्रदत्त शक्तींचा िापर करुन वदल्या जाणाऱया मांजूरीबाबतचा प्रत्येक ाअदेश सांबांवधत सक्षम 
ाऄवधकाऱयाांच्या मान्यतेने वनगणवमत करािा. 
 (ाऄ) या सांबांधात महाराष्ट्र शासन कायणवनयमािलीमधील वनयम 7 ि वनयम 10(1) कडे 
लक्ष िधेण्यात येत ाऄसून सदर वनयमाांच्या ाऄनुषांगाने प्रभारी मांत्रयाांच्या मान्यतेने कोणकोणत्या 
ाऄवधकाराांच्या बाबतीत शासन सवचि सक्षम ाऄसतील ते लेखी तिरुपात ठरिून घेण्यात याि.े 
 (ब) सांबांवधत सक्षम ाऄवधका-याांच्या मान्यतेने ाअदेश वनगणवमत केले ाअहेत, ाऄसा तपष्ट्ट 
ाईल्लेख प्रत्येक मांजूरी ाअदेशात करण्यात यािा. 
 (क) मांत्रालयीन प्रशासवनक विभागाांनी ह्या ाऄवधकार प्रदान शक्तीचा िापर करताांना 
ज्या विभागात सह सवचि ि वित्तीय सल्लागार / ाईप सवचि ि वित्तीय सल्लागार ाईपलब्ध ाअहेत 
त्याांनी वित्तीय सल्लागाराांचा सल्ला ाअवण ाआतर विभागात ाऄथणसांकल्प ाऄवधकारी म्हणनू विर्ननवदष्ट्ट 
केलेल्या ाऄवधकाऱयाांचा सल्ला घ्यािा. 
4. या वित्तीय ाऄवधकाराांचा िापर करुन मांजूरी ाअदेश वनगणवमत करताना सदर मांजूरी 
ाअदेशाांची प्रत, ाआतर सिण सबांवधत ाऄवधकाऱयाांप्रमाणेच, सांबांवधत लेखा परीक्षा ाऄवधकाऱयाांना ि वित्त 
विभागाला (सांबांवधत व्यय ि विवनयम कायासनाला) पाठिािी ि ाऄशा मांजूरी ाअदेशाांमध्ये  "वित्तीय 
ाऄवधकार वनयम पुस्ततका-1978, भाग-पवहला , ाईप विभाग - एक, दोन, तीन, चार ककिा पाच"  
मधील सांबांधीत वित्तीय शक्तींचा ाऄनुक्रमाांक ककिा या शासन वनणणयाचा क्रमाांक, वदनाांक ि त्या 
सोबतच्या पवरवशष्ट्टाांतील वित्तीय शक्तींचा ाऄनुक्रमाांक याचा न चकुता तपष्ट्ट ाईल्लखे करािा. 
5.  या शासन वनणणयासोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्टाांतील वित्तीय शक्ती या वित्तीय ाऄवधकार 
वनयमपुस्ततका, 1978 भाग पवहला, ाईप विभाग एक, दोन, तीन, चार ि पाच मध्ये ाऄांतभूणत 
ाऄसलेल्या सुधावरत वित्तीय शक्ती मानण्यात याव्यात. वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका-1978, 
भाग-पवहला ,  "वित्तीय प्रकाशन क्रमाांक चार" यथािकाश छापून घेण्यात येाइल. 
6. सिण प्रावधकाऱयाांना त्याांना प्रदान करण्यात ाअलेल्या वित्तीय ाऄवधकाराांच्या सांबांवधत वनयम, 
ाऄटी ि शती विचारात घेाउन वित्तीय मांजूरीचे प्रतताि त्याांच्या ततरािर वनकालात काढािते. 
7. प्रावधकाऱयाांना प्रदान करण्यात ाअलेल्या वित्तीय शक्तींचा िापर करताना, त्यािर वनयांत्रण 
ठेिण्याच्या दृष्ट्टीने, सांबांवधत वित्तीय शक्तींच्या समोर विवहत करण्यात ाअलेल्या वित्तीय मयादेचे 
सक्षम ाऄवधकाऱयाांकडून ाईल्लांघन होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यािी. 
8. ज्या बाबतीत वित्तीय ाऄवधकार प्रदान करण्यात ाअलेले नाहीत तसेच ाऄवधकार प्रदान 
काही ाऄटींच्या ाऄधीन केले ाऄसतील ि त्या ाऄटी ककिा त्यातील एखादी ाऄट पूणण होत नसेल तर 
त्या बाबतीत प्रशासकीय ककिा वित्तीय मांजूरी वित्त विभागाच्या (सांबांवधत व्यय शाखेच्या) पूिण 
सांमतीवशिाय देता येणार नाही. 
9. प्रदान करण्यात ाअलेल्या वित्तीय शक्तींचा िापर करुन ाअपल्या वनयांत्रणाखालील विविध 
प्रावधकाऱयाांनी ि प्रशासवनक विभागाांनी तित: काढलेल्या मांजूरी ाअदेशाांचा वनयतकावलक ाअढािा, 
सांबांवधत प्रशासकीय विभागाांनी वनयवमतपणे घ्यािा ाअवण सांबांवधत प्रावधकारी प्रदत्त वित्तीय 
ाऄवधकाराांचा पुरेपूर ाअवण वििकेशीलतेने िापर करतात की नाही ते पहाि ेि ाअिश्यक तेथे योग्य 
ती कायणिाही करािी. 
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10. वित्तीय ाऄवधकार वनयमपुस्ततके ाऄन्िये विविध प्रावधकाऱयाांना विवहत केलेल्या वित्तीय 
मयादा ह्या विशेषरीत्या नमूद केलेल्या नसल्यास त्याांना, तसेच त्याांच्या वनयांत्रणाखालील 
विभागीय कायालय, प्रादेवशक कायालय ककिा कायालय याांना लागू ाऄसतील. ाईदा. विभाग 
प्रमुखाांना विवहत केलेल्या मयादा ह्या विभाग प्रमुख याांना तित:साठी तसेच त्याांच्या 
वनयांत्रणाखालील सांपूणण विभागासाठी लागू ाऄसतील. 
11. एखादा प्रशासवनक विभाग / विभाग प्रमुख/ प्रादेवशक कायालय प्रमुख ि कायालय प्रमुख 
याांना वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका, 1978 भाग-दुसरा ाऄन्िये ज्या वित्तीय शक्तींकरीता विशेष 
ाऄवधकार प्रदान करण्यात ाअले ाऄसतील त्या वित्तीय शक्तींकरीता या पुस्ततकेतील  वित्तीय 
ाऄवधकाराांचा िापर करता येणार नाही. 
12. सोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्टाांमध्ये प्रदान करण्यात ाअलेल्या विविध शक्तींच्या िणणनामध्ये 
प्रशासकीय मांजूरी देणे, वित्तीय मांजूरी देणे ि खचास मांजूरी देणे ाऄस े शब्दप्रयोग िापरण्यात 
ाअलेले ाअहेत. यापैकी जेथे खचास मांजूरी देणे ाऄस ेनमूद केलेले ाअहे तेथेच सांबांवधत प्रावधकारी 
प्रत्यक्ष खचण करु शकतील. 
13. यापूिी वनगणवमत करण्यात ाअलेल्या वित्तीय ाऄवधकार प्रदानाांच ेाअदेश वनष्ट्प्रभावित करुन 
सदर शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात येत ाअहे. 
14. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेततथळािर 
ाईपलब्ध करण्यात ाअला ाऄसून त्याचा सांकेताक 201504171518368105 ाऄसा ाअहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या ाअदेशानुसार ि नािाने.   
 
 
     (ना. भा. करगणे) 
 ाईपसवचि, वित्त विभाग 
सहपत्र : -   

 1. ाऄनुक्रमवणका 
2. पवरवशष्ट्ट 

 3. मुांबाइ वित्तीय वनयम 1959 चे पवरवशष्ट्ट- 20  
 4. पहाि ेयेथील शासन वनणणय वदनाांक 9.04.1975  ि 14.02.1977 
 5. कायालयीन ाअकस्तमक खचाची (िरखचाची) यादी.  
 

प्रत, 

1. * प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा) (- 1, महाराष्ट्र,मुांबाइ 400 020  
2. * महालेखापाल (लेखा ि ाऄनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मुांबाइ  400 020  
3. * महालेखापाल (लेखा ि ाऄनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, नागपरू 
4. * महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपरू 
5. * राज्यपालाांचे सवचि 
6. मुख्यमांत्रयाांच ेप्रधान सवचि 
7. सिण मांत्री ि राज्यमांत्री याांच ेतिीय सहाय्यक 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. मांत्रालयातील सिण प्रशासवनक विभागाांच ेाऄप्पर मुख्य सवचि/प्रधान  सवचि/सवचि 
9. ाऄपर मुख्य सवचि, राज्य वनिडणकू ाअयोग. 
10. मांत्रालयातील सिण प्रशासवनक विभाग 
11. राज्य वनिडणकू ाअयोग. 
12. ाऄवधदान ि लेखा ाऄवधकारी, िाांदे्र(पिूण), मुांबाइ 400 051 
13. ाऄवधदान ि लेखा ाऄवधकारी, मुांबाइ                                                                                
14. वनिासी लेखा परीक्षा ाऄवधकारी, मुांबाइ                         
15. सांचालक, लेखा ि कोषागारे, मुांबाइ 
16. मुख्य लेखा परीक्षक, तथावनक वनधी लेखा, कोकणभिन, निी  मुांबाइ  
17.  * प्रबांधक, ाईच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबाइ 

18. *  प्रबांधक, ाईच्च न्यायालय, (ाऄपील शाखा)ऺ, मुांबाइ 
19. * प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, कुटीर क्र.3 ि 4, ाऄवधदान ि लेखा कायालय 

ाअिार, मुांबाइ 
20. * प्रधान सवचि, महाराष्ट्र  विधानमांडळ सवचिालय, मुांबाइ 
21. * सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा ाअयोग, मुांबाइ 
22. * प्रबांधक, लोक ाअयकु्त ि ाईप लोक ाअयकु्त याांच ेकायालय मादाम कामा  रोड, मुांबाइ 
23. * प्रमुख न्यायावधश, कुटुांब न्यायालय, नागपरू / मुांबाइ, िाांदे्र, मुांबाइ - 400 051 
24. विशेष ाअयकु्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, निी  वदल्ली . 
25. ाईप सांचालक, लेखा ि कोषागारे, कोकण विभाग,कोकण भिन,निी मुांबाइ/नागपरू/ 

औरांगाबाद/ नावशक/ ाऄमरािती 
26. ाईप मुख्य लेखा पवरक्षक  (िवरष्ट्ठ), तथावनक वनधी लेखा,कोकण विभाग, कोकण भिन, निी 

मुांबाइ/ पणेु/  नागपरू/  औरांगाबाद / नावशक/ ाऄमरािती 
27. सिण ाईप कोषागार ाऄवधकारी 

28. मांत्रालयाच्या सिण प्रशासवनक  विभागाांच्या वनयांत्रणाखालील  सिण विभाग प्रमुख, प्रादेवशक 
कायालय  प्रमुख ाअवण कायालय  प्रमुख 
29. सिण विभागीय ाअयकु्त 
30. सिण वजल्हा कोषागार ाऄवधकारी 
31. सिण वजल्हावधकारी 
32. महाराष्ट्र राज्य मवहला ाअयोग, गृहवनमाण भिन, िाांदे्र(पूिण), मुांबाइ-400 051 
33. कुलसवचि, महाराष्ट्र  ाअरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नावशक 
34. सिण वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायणकारी ाऄवधकारी 
35. सिण वजल्हा पवरषदाांचे ाऄथण विभागातील मुख्य लेखा ि वित्त ाऄवधकारी 
36. सांचालक (मावहती), महाराष्ट्र पवरचय कें द्र, ाऄ-8, तटेट एम्पोवरया  ाआमारत,  बाबा खरककसग 

मागण,  निी  वदल्ली 110001 
37. बहुजन समाज पाटी, डी-1, ाआन्सा हटमेंट, ाअझाद मैदान, मुांबाइ-1 

38. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बरॅॅक नां.1, योगक्षेम समोर,िसांतराि 
भागित चौक, नवरमन  पॉाइांट,  मुांबाइ400 020, 
39. भारतीय कम्यवुनतट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिुन, एस.व्ही,पटेल रोड,              

मुांबाइ-400 004 
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40. भारतीय कम्यवुनतट पाटी (माक्सणिादी), महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल पॅलेस, 
िरळी, मुांबाइ 

41. ाआांवडयन नॅशनल कॉगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रय (ाअय) सवमती, वटळक भिन, काकासाहेब 
गाडगीळ मागण, दादर,  मुांबाइ-400002 

42. नॅशनलीतट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रिादी भिन, फ्री पेस जनणल मागण, नवरमन पॉाइांट,  मुांबाइ-400 021. 
43. वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, मुांबाइ-400 028, 
44. महाराष्ट्र निवनमाण सेना, राजगड, दादर, मुांबाइ- 400 028, 
45. वित्त  विभागातील सिण कायासने. 
46. वनिड नतती, विवनयम, वित्त विभाग. 

*पत्राव्दारे. 
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(शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक : विाऄप्र 2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, भाग-2  वद.17 एवप्रल, 2015 ) 

ाऄनुक्रमवणका 
वित्तीय ाऄवधकार वनयम पसु्ततका 1978 

भाग - पवहला 
ाईप विभाग-एक ते पाच 

ाऄ.क्र. पुस्ततकेतील 
ाऄ.क्र. 

वनयम क्र. वित्तीय शक्तीच ेिणणन पृष्ट्ठ क्र. 

 
ाईपविभाग-एक 

 
मुांबाइ वित्तीय वनयम, 1959 ाऄांतगणत वनयमाांखाली प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार. 

 
1.  १ २ एखाद्या ाऄवधकाऱयाला  “विभाग प्रमुख” म्हणनू घोवषत 

करणे. 
17 

2.  २ २ एखाद्या ाऄवधकाऱयाला  “प्रादेवशक कायालय प्रमुख” 
म्हणनू घोवषत करणे. 

17 

3.  ३ २ एखाद्या ाऄवधकाऱयाला  “कायालय प्रमुख” म्हणून घोवषत 
करणे. 

18 

4.  ४ 
 
 

३९(ब) 
टीप-४ 

एक िषापेक्षा ाऄवधक परांतु सहा िषापेक्षा ाऄवधक नाही 
ाऄशा कालािधी पयंत प्रशासकीय कारणातति प्रलांवबत 
रावहलेल्या शासकीय कमणचाऱयाांच्या तित:च्या सुध्दा ितेन 
ि भत्तयाांच्या ाऄथिा ितेनिाढीच्या थकबाकींच्या दाव्याांच्या 
रकमाांचे प्रदान करण्यास मांजुरी देणे. 

18 

5.  ५ ३९(ब) 
टीप-५ 

सहा िषापेक्षा जातत काळ प्रशासकीय कारणातति 
प्रलांवबत राहीलेले/ थवकत ठेिलेले परांतु मुदती बाबतच्या 
कायद्यानुसार कालबाह्य न झालेले ाऄसे दाि.े 

18 

6.  ६ 
 

४० 
 

शासकीय कमणचाऱयाांच्या दाव्या व्यवतवरक्त शासनाकडून 
देय ाऄसलेल्या दाव्याचे प्रदान करण्यास मांजुरी देणे. 

19 

7.  7 51 रोख रक्कम/भाांडार/मुद्राांक ाअवण ाआतर मालमत्ता जमा 
करण्याची/ताब्यात ठेिण्याची जबाबदारी ज्याांच्यािर 
सोपविली ाअहे ाऄशा  कमणचा-याकडून घ्यािी लागणारी 
प्रवतभतूीची रक्कम वनवरृत करणे. 

19 

8.  ८ ९३ विक्रीच्या प्रकरणाांत वललाि झाल्यानांतर ज्याांना मान्यता 
वमळालेली नाही ाऄशा रक्कमाांच्या परताव्यास मांजुरी देणे. 

20 

9.  ९ ११४ सरकारी ाआमारत ककिा बाांधकाम/ सांरचना पाडून टाकणे. 20 
10.  १० ११५ ाअवण महाराष्ट्र 

ाअकस्तमक खचण 
वनयम १९६५ मधील 
वनयम १४७ (क) 
खालील टीप-१ 

कायालयासाठी जागा भाड्याने घेण्यास ि भाडे प्रदान 
करण्यास मांजुरी देणे. 

21 

11.  ११ १३४ शासकीय ाऄवधकारी / कमणचारी याांना घर बाांधणी ाऄवग्रम 
मांजूर करणे. 

22 

12.  १२ 136, 
137 ि 139 

 

मोटारगाडी/जीप/तटेशनिगॅन/मोटारसायकल/ तकूटर/ 
मोपेड/याांवत्रकी(तियांचवलत) २ ककिा ३ चाकी िाहन 
विकत घेण्यासाठीशासकीय कमणचा-याांना िाहन ाऄवग्रम 
मांजूर करणे. 

23 
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13.  13 136, 
137 ि 139 

शासकीय ाऄवधकारी/ कमणचाऱयाांना  सांगणक, लॅपटॉप , 
टॅबलेट खरेदी करण्यासाठी ाऄवग्रम मांजूर करणे. 

23 

14.  14 136, 
137 ि 139 

सायकल  खरेदी करण्यासाठी शासकीय चतुथणरॅेणी 
कमणचा-याांना ाऄवग्रम मांजूर करणे.  

24 

15.  15 
 

142ाऄ बदली झालेल्या शासकीय कमणचा-याला ितेन ाऄवग्रम, 
प्रिास भत्ता ाऄवग्रम ाआत्यादी मांजूर करणे. 

24 

16.  16 142 क दौ-यािर जाण्यासाठी राजपवत्रत ाऄवधकारी/ 
ाऄराजपवत्रत शासकीय कमणचाऱयाांना प्रिास भत्ता ाऄवग्रम 
मांजूर करणे. 

24 

17.  17 142 क दौऱयािर जाण्याऱया ाऄराजपवत्रत शासकीय कमणचाऱयाांना 
प्रिास भत्ता ाऄवग्रम मांजूर करणे. 

25 

18.  18 142 क मा. मांत्री महोदय, मांत्रालयीन प्रशासवनक विभागाांनी 
मुांबाइ येथे ाअयोवजत केलेल्या बैठकाांकवरता विभागीय 
ाअयुक्त/वजल्हावधकारी/ मुख्य कायणकारी ाऄवधकारी, 
वजल्हा पवरषद याांना खाजगी हॉटेल ाऄथिा विरॅामगृहात 
राहण्यासाठी खचण मांजूर करणे. 

25 

19.  19 
 

१४२ जे ाऄराजपवत्रत शासकीय कमणचाऱयाांना सण ाऄवग्रम मांजूर 
करणे. 

26 

20.  20 १४२ के सेिते ाऄसताांना मृत्यू पािलेल्या  शासकीय कमणचाऱयाांच्या 
कुटुांबाला ाऄवग्रम मांजूर करणे. 

26 

21.  21 १४६ भाांडार सामानाच्या ि जडिततूच्या िसूल न होणाऱया 
ककमती वनलेवखत करणे. 

26 

22.  22 १४६  जडिततू सांग्रहातील वनरुपयोगी िततू वनलेवखत करणे.   27 
23.  23 १४६ “तपास न लागलेले” ि “ए” ाऄविलांबती ाऄशा 

िगीकरणाची पोलीस वशफारस करतील ाऄशा चोरी 
प्रकरणाांतील भाांडार- िततुच्या िसूल न होणाऱया 
ककमतीपोटी होणारी हानी वनलेवखत करणे. 

27 

24.  24 १४६ ज्या चोरीच्या प्रकरणाचा तपास लागला ाऄसेल ि ज्यात 
एखाद्या कमणचाऱयाची/ कमणचाऱयाांची वनदोष म्हणनू 
मुक्तता झाली ाऄसेल ककिा त्याला/त्याांना दोषी धरण्यात 
ाअले ाऄसेल  ाऄशा प्रकरणातील भाांडारिततुांच्या िसूल न 
होणाऱया ककमतीपोटी होणारी हानी वनलेवखत करणे. 

27 

25.  २5 १४६ “तपास न लागलेले” ि “ए” ाऄविलांबती ाऄशा 
िगीकरणाची पोलीस वशफारस करतील ाऄशा 
ाऄफरातफरी, ाऄपहार, चोरी,  लबाडी िगैरे कारणाांमुळे 
झालेली सािणजवनक द्रव्याची हानी वनलेवखत करणे. 

28 

26.  २5-ाऄ १४६ ज्या प्रकरणी सांबांवधत शासकीय कमणचाऱयाला/कमणचा-
याांना दोषी धरण्यात ाअले ाऄसेल ककिा दोषमुक्त 
करण्यात ाअले ाऄसेल ाऄशा ाऄफरातफरी, ाऄपहार, चोरी,  
लबाडी िगैरे कारणाांमुळे झालेली सािणजवनक द्रव्याची 
हानी वनलेवखत करणे. 

28 

27.  २5-ब १४६ िर ाऄनुक्रमाांक २५ ि 25 (ाऄ)  व्यवतवरक्त ाऄन्य कारणाांमुळे 
झालेली सािणजवनक द्रव्याची हानी वनलेवखत करणे. 

29 

28.  26 १४६ िसूल न होणाऱया हुकुमनाम्याच्या रकमेच े वनलेखन 
करणे. 

29 

29.  २7 १४९ सांतथाांना ाअिती सहाय्यक ाऄनुदान मांजूर करणे. 29 
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ाईपविभाग-दोन 

 
महाराष्ट्र ाअकस्तमक खचण वनयम, 1965 ाऄन्िये प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार. 

 
30.  १ २ ि ७ ाअकस्तमक खचास (िरखचण) मांजुरी देणे.  (महाराष्ट्र 

ाअकस्तमक खचण वनयम, १९६५ मधील वनयम १९, 
पवरवशष्ट्ट-४ खालील खचण. 

30 

31.  2 7 “भावरत ाअकस्तमक” खचास मांजूरी देणे. 30 
32.  ३ 7 त्याांच्या वनयांत्रणाखालील सांतथेतील ाईद्योगधांद्यासाठी 

लागणारी निीन सांयांत्रे, सामग्री ककिा फर्ननचर धरुन 
ाआतर साधनसामग्री ाआत्यादी विकत घेण्यास मांजुरी देणे. 

31 

33.  ३- ाऄ 7 ाऄस्ततत्िात ाऄसलेल्या यांत्र सामुग्रीचे रुपाांतरण /ाईन्नती 
(Upgredation) करण्यास ि त्यासाठीच्या खचास मांजुरी 
देणे. 

31 

34.  ४ 7 ाऄिजारे, वकरकोळ साधनसामुग्री ाअवण ाईपकरण सांच 
विकत घेण्यास  मांजुरी देणे. 

31 

35.  5 
 
 

7 
 
 

यांत्राच्या (विभागाच्या िाहतुकीची िाहने िगळता) 
कायणसज्जतेसाठी लागणारे सुटे भाग, ाईपसाधने ि ाआतर 
िततू, साधनसामग्री विकत घेण्यासाठी मांजुरी देणे. 

31 

36.  6 7 सयांत्रे, यांत्रसामग्री ाअवण साधन सामग्री ाआत्यादींच्या 
दुरुततीस मांजुरी देणे. 

31 

37.  7 
 

7 विलांब ाअकार ि धक्का भाडे ाअकारणी यासांबांधीच्या 
खचास मांजुरी देणे. 

32 

38.  8 17 जावहरातींिर होणारा खचण. 32 
39.  9 22 ाअकस्तमक खचाच्या देयकाांिर प्रवत तिाक्षरी करणे. 33 
40.  10 31(ाऄ) (एक) पवरषद, सवमती, ाअयोग, वनकाय याांच्या सभासदाांना 

तसेच कायालयीन औपचावरक बैठकीतील सदतयाांना 
वदलेल्या ाऄल्पोपहाराच्या खचास मांजुरी देणे. 

33 

41.  10-ाऄ 31(ाऄ) (एक) विभागाने ाअयोवजत केलेल्या 
राज्यततरीय/क्षेत्रीय/विभागीय बैठकींना ाईपस्तथत 
राहणाऱया ाऄभ्यागताांिरील ाऄवतथ्यापोटी खचण मांजूर 
करणे.  

33 

42.  10-ब 31(ाऄ) (एक) ाऄ) मांत्रालयीन सवचि िा त्यापेक्षा िवरष्ट्ठ दजाच्या 
ाऄवधका-याांकडे येणा-या ाऄभ्यागताांिर ाऄवतथ्यापोटी खचण 
मांजूर करणे. 

33 

43.  11 34(ाआ) 
टीप-1 

सविततर देयकासोबत जोडाियाच्या ाईप प्रमाणकाऐिजी  
तद्सांबांधीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणत्याही दुय्यम 
राजपवत्रत ाऄवधका-यास प्रावधकृत करणे. 

33 

44.  1१-ाऄ ३४ 
 

ाऄवधदान ि लेखा कायालय/कोषागार यामधून सांवक्षप्त 
देयकािर रक्कम काढण्यासाठी मांजुरी देणे. 

33 

45.  1२ ५६ तथायी ाऄवग्रमाची रक्कम वनवरृत करणे. 35 
46.  13 

 
60 ि 61 सायकल-वरक्षा, ऑटोवरक्षा, टॅक्सी ककिा गाडी जरुरी 

पडेल तेव्हा भाड्याने घेण्यास परिानगी देणे ाअवण त्या 
पोटीच्या भाडे खचाच्या प्रवतपूतीस मांजुरी देणे. 

35 

47.   13-ाऄ 60 ि 61 मांत्रालयीन सवचि िा त्यापेक्षा िवरष्ट्ठ दजाच्या 
ाऄवधकाऱयाांकडे येणाऱया कें द्र ि ाऄन्य राज्यातील 
ाऄभ्यागताांसाठी कायालयीन िाहन (तटाफ कार) ाईपलब्ध 

37 



शासन वनणणय क्रमाांकाः विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम ,भाग-2 

 

 
 

10 

नसेल / ाईपलब्ध कायालयातील िाहने ाऄपुरी पडत 
ाऄसतील, ाऄशा िळेी प्रिासापोटी खचण मांजूर करणे 

48.  १४ 62 कायालयाकवरता दूरध्िनी (दूरध्िनी यांत्राच्या खरेदीसह) 
मांजूर करणे 

37 

49.  14- ाऄ 62 त्याांच्या प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील कायालयात 
बसविण्यात ाअलेल्या दूरध्िनीयांत्राला प्लग ाअवण सॉकेट 
जोडणी मांजूर करणे.  

37 

50.  15 62 दूरध्िनीच्या तथानाांतरासाठीच्या ाऄनािती खचास मांजूरी 
देणे.  

38 

51.  16 64 वकरकोळ बाांधकाम ाऄवधकाऱयाांसाठी ककिा कायालयाच्या 
गरजेसाठी लाकडी दालने बनविण्याच्या ाअवण 
दुरुततीच्या खचास मांजुरी देणे ि त्या प्रयोजनासाठी 
रकमाांचे वनयत िाटप करणे. 

38 

52.  17 
 
 

64 मांजूरीप्राप्त खचाच्या ाऄांदाजातील ाअकस्तमक खचासाठी 
केलेली तरतूद, ाऄांदाजपत्रकात ज्यासाठी तरतूद केलेली 
नाही ाऄशा निीन वकरकोळ बाांधकाम, ाऄवधका-याांसाठी 
ककिा कायालयाच्या गरजेसाठी लाकडी दालने 
बनविण्याच्या ककिा दुरुततीकरीता िळविणे.  

38 

53.  1८ 6८ (ाऄ) त्याांच्या तित:च्या कायालयातील ाअवण त्याांच्या 
दुय्यम कायालयातील ाईष्ट्मावनिारक साधनसामग्रीसाठी 
(िातानुकुवलत सयांत्र नव्हे, कुलर यांत्र, िाळयाच े पडदे 
ाआत्यादी) खचण मांजूर करणे. 

38 

(ब) िातानुकुवलत यांत्रे खरेदी करणे ि त्या खचाला 
मांजुरी देणे. 

38 

54.  1९ 6९ शासकीय िाहनाांच्या देखभालीिरील, ती सुस्तथतीत 
ठेिण्यासाठी ाअवण त्याांच्या दुरुततीसाठीच्या खचास 
मांजुरी देणे [पेरोल, वडझेल, ाआांवजन ऑाइल याांिरील 
खचाचा (या शक्तीच्या िणणनात) ाऄांतभाि राहणार नाही.] 

38 

55.  1९-ाऄ 6९ कायालयीन िाहने (तटाफ कार) ि शासकीय िाहनाांसाठी 
पेरोल/ वडझेल/ िांगण तेल,/ाआांवजनऑाइल/ सी.एन.जी. 
खरेदी करण्यासाठी  खचण मांजूर करणे. 

39 

56.  1९-ब 6९ सध्या ाऄसलेल्या मोटार िाहनाांच्या बदली त्याच प्रकारची 
मोटार कार, जीप ककिा मोटार-सायकल ाआत्यादी बदली 
म्हणनू खरेदी करण्याच्या प्रिशेकरासहीत खचास मांजुरी 
देणे. 

40 
  

57.  19-क 69 शासकीय िाहन वनरुपयोगी ठरविण्यास मांजुरी देणे. 40 
58.  20 73 ाईक्त कामाच्या दराने लेखवनकाचा ि प्रती 

काढण्यासांबांधीच्या ाअकारास मांजुरी देणे. 
41 

59.  20-ाऄ 73 सांगणकािर टांकवलवखत/ ाऄन्य कामे करिून घेण्याबाबत. 41 
60.  20-ब 73 छायाप्रती (फोटो कॉपीाआांग) चक्रमुद्रण, ाऄमोवनया ब्ल्यू 

कप्रटस छपााइ, कोटण फी मुद्राांक िगैरे प्रयोजनासाठी जेव्हा 
ाऄसा खचण तातडीच्या िेळी करणे क्रमप्राप्त ाऄसते 
त्यासाठीच्या खचास मांजुरी देणे. 

41 

61.  21 75 निीन वनमाण केलेल्या कायालयासाठी एक िषापयंत 
ाऄवतवरक्त लेखनसामग्रीचा मुक्त पुरिठा मांजूर करणे. 

42 

62.  22 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयीन ाईपयोगासाठी ककिा 
त्याांच्या प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील दुय्यम 

42 
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कायालयाांसाठी निीन मराठी टांकलेखन यांत्रे विकत 
घेण्यास मांजुरी देणे. 

63.  23 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयीन ाईपयोगासाठी ककिा 
त्याांच्या प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील दुय्यम 
कायालयासाठी निीन ाआांग्रजी टांकलेखन यांत्रे विकत 
घेण्यास मांजुरी देणे. 

42 

64.  23- ाऄ 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयीन ाईपयोगासाठी ककिा दुय्यम 
कायालयाच्या ाईपयोगासाठी निीन ाआांग्रजी/मराठी 
टांकलेखन यांत्रे खरेदी करण्यास मांजुरी देणे. 

42 

65.  23-ब 76 निीन ाआलेक्रॉवनक टांकलेखनयांत्र खरेदी करण्यास 
मांजुरी देणे. 

42 

66.  24 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयातील ाअवण/ककिा दुय्यम 
कायालयाांतील  टांकलेखन यांत्राच्या दुरुततीसाठी  मांजुरी 
देणे. 

42 

67.  24-ाऄ 76 जुनी/वझजलेली टांकलेखन यांत्रे ाअवण ाईपयोगासाठी 
ाऄपात्र ाऄशी टांकलेखन यांत्रे वनकामी ठरविणे. 

42 

68.  25 76 भाडे तत्िािर टांकलेखन यांत्रे घेणे 43 
69.  25-ाऄ 76 सांगणक कप्रटरसह भाडे तत्िािर घेणे 43 
70.  26 76 प्रवतवलपी यांत्राचा (डुप्लीकेटींग मशीन) ककिा चक्रमुद्रण 

यांत्राचा (सायक्लोतटायकलग मशीन) पुरिठा करण्यास 
मांजुरी देणे. 

43 

71.  2६-ाऄ 76 निीन विद्यतु फोटो कॉपी यांत्र(झेरॉक्स)/ रेसोग्राफ मशीन 
खरेदी करण्यास मांजुरी देणे. 

43 

72.  26-ब 76 झेरॉक्स मशीन भाडेतत्िािर घेणे. 44 
73.  27 76 विजेिर चालणारी/हाताने चालविण्याची ाआलेक्रॉवनक 

(सौर ाईजेिर चालणारी यांत्रे धरुन) पवरगणन यांत्रे 
(कॅलक्युलेटींग मशीन) विकत घेण्यासाठी मांजुरी देणे. 

45 

74.  27-ाऄ 76 निीन सांगणक यांत्रणा खरेदी करणे ाअवण/ककिा सध्या 
ाईपलब्ध ाऄसलेल्या सांगणक यांत्रणेत िाढ/ाइ-गव्हनणन्स 
यांत्रणा ाआ. त्याची रॅेणीिाढ करण्यास मांजुरी देणे. तसेच 
त्यासाठी ाअिश्यक ाऄसणारी िातानुकुवलत यांत्रणेची 
माांडणी ि देखभाल दुरुतती. 

45 

75.  27-ब 76  सांगणकासाठी लागणाऱया कॉम्पॅक्ट वडतक, वडवजटल 
स्व्हडीओ वडतक(कोऱया), यु.एस.बी. पेन ड्रााइव्ह की बोडण, 
तटीकसण, कप्रटरसाठी ाआांक कारीज ाआत्यादी खरेदी करणे 
ि त्याांचे वरफीलींग करणे ाअवण तद्नुषांवगक ाऄन्य बाबी 
ाआत्यादी  विकत घेण्यासाठी खचास मांजुरी देणे 

46 

76.  2७-क 76  फॅक्स मशीन खरेदीच्या खचाला मांजुरी देणे 47 
77.  

 
27-ड 76 

 
 फॅक्स रोल ि तद्नुषांवगक सामग्री खरेदी खचाला मांजुरी 
देणे 

47 

78.  28 76 शासकीय कायालयामध्ये ाईपयोगात येत ाऄसलेल्या 
विविध यांत्राांच्या दुरुततीिरील खचास मांजुरी देणे ककिा 
ती सुस्तथतीत ठेिण्यासांबांधीचा/सेिा सांविदेचा करार 
करणे. 

47 

79.  29 79 तातडीच्या ि वनकडीच्या प्रकरणी 
(देिनागरीत/ाआांग्रजीत/ाईदूणत) मुद्रणाचे काम तथावनक 
खाजगी मुद्रणालयामाफण त करुन घेणे. 

48 
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80.  30 79 मांत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील ाईप सवचि ि 
त्यािरील िवरष्ट्ठ ाऄवधकाऱयाांसाठी भेटकाडण (स्व्हवजटींग 
काडण) छपााइचे काम शासकीय/खाजगी मुद्रणालयामाफण त 
करुन घेण्याच्या प्रत्येक प्रकरणी. 

48 

81.  31 79 ज्याांच े प्रमाणीकरण करणे ाअिश्यक ाअहे ाऄशी निीन 
प्रपत्रे िगळता एखाद्या विभागासाठी विशेष करुन 
ाअिश्यक ाऄसतील ाऄशी विशेष प्रपत्रे छापण्यासाठी 
शासकीय मुद्रणालयाला वनदेश देणे. 

49 

82.  32 79 सावहत्य पत्रके, पणणके ाआत्यादींची छपााइ करण्यासाठी 
शासकीय मुद्रणालयाांना वनदेश देणे. 

49 

83.  33 79 सांचालक, शासकीय मुद्रण ि लेखन सामग्री याांच्याकडे 
सांदभण न करता तथावनक मुद्रणालयाद्वारे/पुततक 
बाांधणीकाराांद्वारे पुततकाच्या बाांधणीच ेकाम करिून घेणे. 

50 

84.  ३4 
 

८९ 
 

विजेच ेपांखे ाअवण िातशीतक (एाऄर कूलर) भाड्याने घेणे 50 

85.  ३5 89 त्याांच्या तित:च्या कायालयातील ाअवण दुय्यम 
कायालयातील फर्ननचरच्या दुरुततीला मांजुरी देणे. 

50 

86.  36 90 नव्याने वनमाण केलेल्या कायालयासाठी फर्ननचर (पांखे ि 
कुलसण धरुन) भाड्याने घेणे. 

50 

87.  37 90 नव्याने वनमाण केलेल्या कायालयासाठी ाअवण जुन्या 
कायालयासाठी फर्ननचर ाअवण जडिततुसांग्रहाच्या ाआतर 
िततू विकत घेण्यासाठी मांजुरी देणे. 

51 

88.  38 91 टपाल ाअवण पासणल याांचे िजन करण्यासाठी 
िापराियाच्या तराजुांचा पुरिठा करण्यास मांजुरी देणे. 

51 

89.  39 93 सायकलीच्या दुरुततीस मांजुरी देणे. 52 
90.  40 104 ाअतथापनेिरील तथायी वशपयाांना ज्या प्रमाणात गणिशे 

मांजूर केला जातो त्याच प्रमाणात ाऄतथायी वशपायाांना 
गणिशे मांजूर करणे. 

52 

91.  41 104 वनयवमतपणे नेमणकू केलेल्या वशपायाांव्यवतवरक्त चतुथण 
रॅेणीतील शासकीय कमणचा-याांना गणिशे मांजूर करणे. 

52 

92.  42 104 नव्याने वनमाण  केलेल्या कायालयाांमध्ये नेमलेल्या चतुथण 
रॅेणीतील शासकीय कमणचा-याांना गणिशे पवहल्याांदा 
पुरिठा करण्यास मांजुरी देणे. 

52 

93.  43 140 त्याांच्या तित:च्या ाईपयोगासाठी िृत्तपत्रे विकत घेण्यास 
मांजुरी देणे ाअवण त्याांच्या दुय्यम ाऄसलेल्या 
ाऄवधकाऱयाांच्या ाईपयोगासाठी िृत्तपत्रे विकत घेण्यास 
ाऄशी मांजुरी देणे. 

52 

94.  43-ाऄ 140 दैनांवदन कायालयातील ाईपयोगासाठी सांदभण पुततके, 
प्रकाशने विकत घेण्यास मांजुरी देणे. 

53 

95.  44 140 नव्याने वनमाण केलेल्या कायालयासाठी वित्तीय 
प्रकाशनाांचा, सेिावनयम विषयक पुततकाांचा ाअवण 
विभागीय वनयमािलीचा विनामूल्य पुरिठा करण्यास 
मांजुरी देणे. 

53 

96.  ४४-ाऄ 140 शासकीय प्रकाशनाांची ककमत ठरविणे तसेच ती कमी 
करणे ककिा िाढविणे. 

54 

97.  ४५ 1६९ ाअतथापनेच्या दैनांवदन ाईपयोगाकरीता ाअिश्यक 
ाऄसणारे ाईपकरण, साधनसामग्री ाअवण ाईपकरण सांच 

54 
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दैनांवदन िापरात ठेिण्यासाठी ाअिश्यक ाऄसलेले 
(बाांधकामासाठी ाअिश्यक ाऄसलेल्या भाांडारा व्यवतवरक्त) 
ाईपभोग्य (कां ज्युमेबल) भाांडार सामान विकत घेण्यास 
मांजुरी देणे. (शासकीय िाहनाांचा/तटाफ कारचा यात 
ाऄांतभाि राहणार नाही.) 

98.  46 १८२ भाांडार िततुांच्या मूल्याांतील तुटीमुळे (सांबांधीत) भाांडार 
िततुांचे िसूल न होण्याजोगे (एिढे) मूल्य वनलेवखत 
करणे. (पुततके ाअवण प्रकाशने याांचा यात ाऄांतभाि  नाही.) 

54 

99.  ४7 १८२ ग्रांथालयातील पुततके/ग्रांथ/वनयत -कावलके  याांच्या 
वनलेखनास मांजुरी देणे. 

55 

100.  ४8 १६६ औद्योवगक न्यायालय ि कामगार न्यायालयातील मूळ 
प्रकरणामध्ये ि ाऄपील प्रकरणामध्ये शासनाची बाजू 
माांडण्यासाठी वनयुक्त िकीलाची फी ठरविणे ि 
ठरविलेल्या फी च्या खचाला मांजुरी देणे. 
 

55 

ाईपविभाग-तीन महाराष्ट्र ाऄथणसांकल्प वनयमपुस्ततका ाऄांतगणत पवरच्छेदाांखाली प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय 
ाऄवधकार 

1.  १ पवरच्छेद 162, १६३ 
ि १६४ 

विवनयोजन ाऄवधवनयमातील त्याच 
ाऄनुदानाच्या/विवनयोजनाच्या मयादेत एका प्रधान, ाईप 
प्रधान, गौण ककिा दुय्यम शीषातून तशाच दुसऱया 
शीषामध्ये वनधीच ेपुनर्निवनयोजन करण्यास मांजुरी देणे. 

57 

2.  2 162 गौण शीषाखाली दुय्यम शीषामध्ये पुनर्निवनयोजन 
करण्यास मांजुरी देणे. 

59 

3.  3  166 ाऄनुदानाच ेफेरिाटप करण्यास मांजुरी देणे. 59 
4.  ४ २७ (२) (ाऄ) योजनेला ककिा प्रततािाला प्रशासकीय (वित्तीय 

मांजुरी धरुन) मान्यता देणे. 
59 

(ब) मांजूर योजना तसेच मांजूर योजनाांतगणत पदे पुढे चालू 
ठेिण्यास मान्यता देणे. 

60 

(क) योजनेत्तर योजनेखाली ाऄसलेली ाऄतथायी  पदे पुढे 
चालू ठेिण्यास मान्यता देणे 

61 

(ख)  ५ २७ (२) नागरी/ग्रामीण पाणीपुरिठा योजनाांना प्रशासकीय 
मान्यता देणे. 

61 

(ग)  ६ २७ (ाऄ) िरील ाऄनुक्रमाांक ४ ि ५ द्वारे ाऄगोदर मान्यता देण्यात 
ाअली ाअहे, ाऄशायोजना/ प्रततािाांना सुधावरत 
प्रशासकीय मान्यता देणे. 

61 

 
ाईपविभाग-चार 

  
खचाच्या सांकीणण बाबी सांबांधी प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार 
 

1.  1  शासकीय खचाने धनादेशाद्वारे ितेन ि भत्ते 
पाठविण्यासाठी परिानगी देणे. 

63 

2.  2  सांकीणण ाऄनािती खचास मांजुरी देणे. 63 
3.  3  िततुांच्या रुपात देणगी तिीकारण्यास मांजुरी देणे. 63 
4.  4  सरकारी जागेत बाांधकामास वकरकोळ कामे करण्यास 

मांजुरी देणे. 
64 

5.  5  ाऄपील ककिा तथगन ाअदेशाांची मागणी करतेिळेी 
न्यायालयाच्या ाअदेशानुसार न्यायालयात रक्कम ठेि 
म्हणनू ठेिण्याकवरता रक्कम मांजूर करणे. 

64 
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6.  6  रॅुतलेखन यांत्र (कॅसेट टेपरेकॉडणर) खरेदी करण्याच्या 
खचास मांजुरी देणे. 

64 

7.  7  ाआलेक्रीक तटॅम्प्स फ्राँ ककग मशीन खरेदी करण्याच्या 
खचास मांजुरी देणे. 

64 

8.  8  सक्षम प्रावधकाऱयाने मांजूर केलेल्या योजनेच्या ककिा 
प्रततािाच्या सांदभात वकरकोळ िततुांच्या पुरिठ्याच्या 
खरेदीसाठी दर वनवरृत करुन खरेदी करणे (वित्तीय 
ाऄवधकार वनयमपुस्ततका, १९७८ मधील भाग-एक मधील 
कोणत्याही ाईप विभागात नमूद  करण्यात न ाअलेल्या 
बाबींच्या सांदभात) 

64 

9.  9  कायालयातील ाऄवभलेखाच े वकटक, वकड, वजिाणू 
ाआत्यादींपासून सांरक्षणाची व्यितथा, ाअिश्यक ाऄसल्यास 
त्यासाठी िततुांची खरेदी करणे ि त्यााऄनुषांगाने होणा-या 
खचास मांजुरी देणे. 

65 

10.  10  भारतामधील प्रवशक्षण फी िरील खचण मांजूर करणे 65 
11.  11  बाह्य यांत्रणेकडून करुन घेण्यात येणाऱया कामाचा खचण 

मांजूर करणे. 
65 

12.  12  मांत्रालयीन सवचि ि त्यािरील दजाच्या ाऄवधकाऱयाांना 
दरमहा ₹1500/- Sumptuary allowance मांजूर 
करणेबाबत. 

65 

 
ाईपविभाग-पाच 

 
महाराष्ट्र सािणजवनक बाांधकाम वनयमपुस्ततका ाऄांतगणत पवरच्छेदाांखाली प्रदान करण्यात ाअलले े

वित्तीय ाऄवधकार 
 

1.  १ 134 ाआमारतीच्या बाांधकामाच्या नकाशास ि ाऄांदावजत खचास 
(वित्तीय मान्यता धरुन) प्रशासकीय मान्यता देणे. 

66 

2.  २ 134 शासकीय नागरी बाांधकामाांना (वनिासोपयोगी ाआमारती 
ाअवण शासकीय गृहे या व्यवतवरक्त ाआतर बाांधकामे) 
प्रशासकीय मान्यता देणे. 

67 

3.  ३ 134 वकरकोळ नागरी बाांधकामाांना प्रशासकीय मान्यता देणे. 68 
4.  ४ 134 तित:च्या ककिा दुय्यम कायालयाच्या ताब्यात ाऄसलेल्या 

भाड्याने घेतलेल्या ककिा ाऄवधगृहीत केलेल्या 
कायालयीन ाआमारतींची दुरुतती ाअवण फेरबदलाांसाठी 
घरमालकाांकडून खचण िसूल होणे शक्य नसेल तर ाऄशा 
खचास मांजुरी देणे. 

68 

5.  5 134 वनिासोपयोगी ककिा वनिासेतर ाआमारतीमध्ये ाऄस्ततत्िात 
ाऄसलेल्या विद्यतु सांच माांडण्याांमध्ये भर घालणे ककिा 
फेरबदल करणे ककिा निीन तिरुपाचा मूळ विद्यतु सांच 
ाईभारणीस मांजुरी देणे. 

68 

6.  ६ 220 मांजुरी वदलेल्या वनविदा दरापेक्षा ाऄवधक ाऄशा िाढीि 
दराने मागण्या मांजूर करणे. 

69 

7.  ७ 234 “2059, सािणजवनक बाांधकामे” ि “2216, गृह वनमाण” 
या शीषाखालील वकरकोळ बाांधकामासाठी वनधीच ेवनयत 
िाटप करणे.   

69 

8.  ८ 4३२ जडिततू सांग्रहातून वनरुपयोगी/ कालबाह्य 
झालेल्या/गरजेपेक्षा ाऄवधक ाऄशा िततुांची विक्री ककिा 
ाऄन्यप्रकारे त्या वनकालात काढण्याच ेाअदेश काढणे. 

70 
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4. कायालयीन ाअकस्तमक खचाची (िरखचाची) यादी. 83 

 

  
 

  

9.  ९ 134 िरील ाऄनुक्रमाांक (१) ते (५) येथे दशणविलेल्या ाआमारती ि 
कामाच्या बाबतीत नकाशे ि ाऄांदावजत खचण याांना 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणे. (वित्तीय मान्यता 
धरुन) 

70 

10.  १० 
 

134 
 
  

सािणजवनक बाांधकाम विभागाच्या पवररक्षणासाठी ताब्यात 
नसलेल्या ाआमारतीच्या सिणसाधारण दुरुतती ि विशेष 
दुरुततीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यता धरुन) मान्यता 
देणे ि खचाला मांजुरी देणे. 

70 
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(शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक : विाऄप्र 2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, भाग-2  वद.17 एवप्रल, 2015 चे पवरवशष्ट्ट) 

वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका, 1978 
भाग - पवहला 

ाईप विभाग-एक 
 मुांबाइ वित्तीय वनयम, १९५९ ाऄतांगणत वनयमाांखाली प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार  

भाग पवहला,  ाईप विभाग-एक 

ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

१ २ एखाद्या ाऄवधकाऱयाला  “विभाग 
प्रमुख” म्हणनू घोवषत करणे. 

प्रशासवनक विभाग पूणण ाऄवधकार. (१) ाऄवधकारी हा सहज ओळखता येाइल ाऄशा व्यितथापनेचा प्रमुख ाऄसला 
पावहज.े 

(२) त्याांची वकमान ितेनसांरचना ₹15,600 - 39,100 ाऄवधक गे्रड ितेन 
₹7,600/- म्हणज ेशासनाच्या ाईप सवचिाच्या ितेनरॅेणी एिढी ाऄसली 
पावहज.े 

(३) ाऄशा ाऄवधकाऱयाचे नाि/पदनाम वित्तीय प्रकाशनामध्ये समाविष्ट्ट 
करण्यासाठी प्रशासवनक विभागाने “विभाग प्रमुख” म्हणनू घोवषत 
केल्याबाबतच्या ाअदेशाांच्या प्रती सिण सांबांवधताांना पाठविताना वित्त 
विभागालाही (विवनयम ि सांबांवधत व्यय कायासन) पृष्ट्ठाांवकत केल्या 
पावहजते. 

(४) हे ाऄवधकार वित्तीय बाबी पुरतेच मयावदत राहतील. 
 

२ २ एखाद्या ाऄवधकाऱयाला  
“प्रादेवशक कायालय प्रमुख” 
म्हणनू घोवषत करणे. 

प्रशासवनक विभाग पूणण ाऄवधकार. (१) ाऄवधकारी हा सहज ओळखता येाइल ाऄशा व्यितथापनेचा ककिा प्रादेवशक 
कायालयाचा प्रमुख ाऄसला पावहज.े 

(२) तो ाऄवधकारी गट “ाऄ” चा ाऄवधकारी ाऄसला पावहज.े 
(३) ाऄशा ाऄवधकाऱयाचे नाि/पदनाम वित्तीय प्रकाशनामध्ये समाविष्ट्ट 

करण्यासाठी प्रशासवनक विभागाने “प्रादेवशक कायालय प्रमुख” म्हणनू 
घोवषत केल्याबाबतच्या ाअदेशाांच्या प्रती सिण सांबांवधताांना पाठविताना 
वित्त विभागालाही (विवनयम ि सांबांवधत व्यय कायासन) पृष्ट्ठाांवकत केल्या 
पावहजते. 

(४) हे ाऄवधकार वित्तीय बाबी पुरतेच मयावदत राहतील. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

३ २ एखाद्या ाऄवधकाऱयाला  
“कायालय प्रमुख” म्हणनू घोवषत 
करणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1) ि    (2) पूणण ाऄवधकार. (१) तो ाऄवधकारी राजपवत्रत ाऄवधकारी ाऄसला पावहज.े  
(२) तो ाऄवधकारी तितांत्र कायालयाचा प्रभारी ाऄसला पावहज.े  
(३) ाऄशा ाऄवधकाऱयाचे नाि/पदनाम वित्तीय प्रकाशनामध्ये समाविष्ट्ट 

करण्यासाठी प्रशासवनक विभागाने “कायालय प्रमुख” म्हणनू घोवषत 
केल्याबाबतच्या ाअदेशाांच्या प्रती सिण सांबांवधताांना पाठविताना वित्त 
विभागालाही (विवनयम ि सांबांवधत व्यय कायासन) पृष्ट्ठाांवकत केल्या 
पावहजते. 

(४) हे ाऄवधकार वित्तीय बाबी पुरतेच मयावदत राहतील. 

(२) विभाग प्रमुख 

४ 
 
 

३९(ब) 
टीप-४ 

एक िषापेक्षा ाऄवधक परांतु सहा 
िषापेक्षा ाऄवधक नाही ाऄशा 
कालािधी पयंत प्रशासकीय 
कारणातति प्रलांवबत रावहलेल्या 
शासकीय कमणचाऱयाांच्या तित:च्या 
सुध्दा ितेन ि भत्तयाांच्या ाऄथिा 
ितेनिाढीच्या थकबाकींच्या 
दाव्याांच्या रकमाांचे प्रदान करण्यास 
मांजुरी देणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग (1),(2)  ि   (3) पूणण ाऄवधकार. 
  

(१) ाऄशा दाव्याांची योग्य ती तपासणी ि पडताळणी करुन सदर दाव्याांना 
मांजुरी घेण्यासाठी सक्षम प्रावधकाऱयाांकडे पाठिाि.े त्याबरोबर महाराष्ट्र 
कोषागार वनयम-१९६८, खांड-१ मधील वनयम १५१(१) खालील टीप-२ 
मध्ये विवहत केलेल्या प्रपत्रात मावहती पाठिािी. तसेच कायालयात 
ाईपलब्ध ाऄसलेल्या पवरपोषक ाऄवभलेख्याांच्या ाअधारे दाव्याांची तपासणी 
ि पडताळणी करण्यात ाअली ाअहे ाअवण हे दाि े पूिी कधीही ाअले 
नव्हते, कोषागारािर सादर करण्यात ाअले नव्हते ि त्याांचे प्रदान 
करण्यात ाअले नव्हते याबाबतचे  सांबांवधत कायालय प्रमुखाांचे 
प्रमाणपत्रही सादर करण्यात याि.े 

(२) मुांबाइ वित्तीय वनयम, १९५९ मधील वनयम ३९ ाअवण महाराष्ट्र कोषागार 
वनयम, १९६८ मधील वनयम १५१ ाऄनुसार लागू ाऄसलेल्या तरतुदींच े
ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(३) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखा विषयक 
कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला या शक्ती पुन: प्रदान 
करु शकतील.  

(२) विभाग प्रमुख 
 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

५ ३९(ब) 
टीप-५ 

सहा िषापेक्षा जातत काळ 
प्रशासकीय कारणातति प्रलांवबत 
रावहलेल्या/थकीत ठेिलेल्या परांतु 
मुदतीबाबतच्या कायद्यानुसार 
कालबाह्य न झालेले ाऄसे:- 

1. शासकीय कमणचाऱयाांना ितेन 
ि भत्त े ककिा ितेन िाढी सांबांधीचे 
दाि ेतसेच, 

(१) प्रशासवनक विभाग (१) पूणण ाऄवधकार. 
 

(१) ाऄशा दाव्याांची योग्य ती तपासणी ि पडताळणी करुन सदर दाव्याांना 
मांजुरी घेण्यासाठी सक्षम प्रावधकाऱयाांकडे पाठिािते. त्याबरोबर महाराष्ट्र 
कोषागार वनयम-१९६८, खांड-१ मधील वनयम १५१(१) खालील टीप-२ 
मध्ये विवहत केलेल्या प्रपत्रात मावहती पाठिािी. तसेच कायालयात 
ाईपलब्ध ाऄसलेल्या पवरपोषक ाऄवभलेख्याांच्या ाअधारे दाव्याांची तपासणी 
ि पडताळणी करण्यात ाअली ाअहे ाअवण हे दाि ेपूिी कधीही काढण्यात 
ाअले नव्हते, कोषागारािर सादर करण्यात ाअले नव्हते ि त्याांचे प्रदान 
करण्यात ाअले नव्हते याबाबतचे  सांबांवधत कायालय प्रमुखाांचे 

(२) विभाग प्रमुख 
 

(२)  प्रत्येक प्रकरणी ₹1.00 लक्ष 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹60,000/- 
पयंत. 

(४) कायालय प्रमुख (४) प्रत्येक प्रकरणी ₹40,000/- 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. शासकीय सेिते नसलेल्या 
व्यक्तीचे ाऄसे दाि ेमांजूर करणे. 

पयंत. प्रमाणपत्रही सादर करण्यात याि.े 
(२) मुांबाइ वित्तीय वनयम, १९५९ मधील वनयम ३९ ाअवण महाराष्ट्र कोषागार 

वनयम, १९६८ मधील वनयम १५१ ाऄनुसार लागू ाऄसलेल्या तरतुदींच े
ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(३) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखा विषयक 
कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला या शक्ती पुन: प्रदान 
करु शकतील. 

(४) सांबांवधत कायालयाचे प्रशासन/ाअतथापना शाखेचे प्रभारी ाईप सवचि/सह 
सवचि याांना प्रशासवनक विभाग हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करु शकतील. 

६ ४० शासकीय कमणचाऱयाांच्या दाव्या 
व्यवतवरक्त शासनाकडून देय 
ाऄसलेल्या दाव्याचे प्रदान 
करण्यास मांजुरी देणे :- 

(1) देय ाऄसल्याच्या वदनाांका 
नांतर १ िषाच्या ाअत 
कोषागाराकडे प्रशासकीय 
कारणातति दाखल न केलेले ाऄसे 
₹५,0००/- च्या िरील दाि.े 

(2) ₹५,0००/- पेक्षा जातत 
नसलेले ाअवण ते देय ाऄसल्याच्या 
वदनाांका नांतर तीन िषाच्या ाअत 
कोषागाराांकडे प्रशासकीय 
कारणातति दाखल न केलेले दाि.े 

प्रशासवनक विभाग 

 
 
 
 
 
 

पूणण ाऄवधकार. (१) ाऄशा दाव्याांची योग्य ती तपासणी ि पडताळणी करुन सदर दाव्याांना 
मांजुरी देण्यासाठी सक्षम प्रावधकाऱयाांकडे पाठिाि.े  त्याबरोबर महाराष्ट्र 
कोषागार वनयम-१९६८, खांड-१ मधील वनयम १५१(१) खालील टीप-२ 
मध्ये विवहत केलेल्या प्रपत्रात मावहती पाठिािी. तसेच कायालयात 
ाईपलब्ध ाऄसलेल्या पवरपोषक ाऄवभलेख्याांच्या ाअधारे दाव्याांची तपासणी 
ि पडताळणी करण्यात ाअली ाअहे ाअवण हे दाि ेपूिी कधीही काढण्यात 
ाअले नव्हते, कोषागारािर सादर करण्यात ाअले नव्हते ि त्याांचे प्रदान 
करण्यात ाअले नव्हते याबाबतचे सांबांवधत कायालय प्रमुखाांचे 
प्रमाणपत्रही सादर करण्यात याि.े 

(२) मुांबाइ वित्तीय वनयम, १९५९ मधील वनयम ३९ ाअवण महाराष्ट्र कोषागार 
वनयम, १९६८ मधील वनयम १५१ ाऄनुसार लागू ाऄसलेल्या तरतुदींच े
ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(३) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखा विषयक 
कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला या शक्ती पुन: प्रदान 
करु शकतील. 

(४) सांबांवधत कायालयाचे प्रशासन/ाअतथापना शाखेचे प्रभारी 
ाईपसवचि/सहसवचि याांना प्रशासवनक विभाग हे ाऄवधकार पुन: प्रदान 
करु शकतील. 

7 51 रोख रक्कम/भाांडार/मुद्राांक 
ाअवण ाआतर मालमत्ता जमा 
करण्याची/ताब्यात ठेिण्याची 

(1) प्रशासवनक विभाग (१), (2) ि   (3) पूणण ाऄवधकार. (1)(ाऄ) कोणत्याही वनयमामध्ये तपष्ट्टपणे मोडत नसलेल्या एखाद्या विवशष्ट्ट 
प्रकरणी प्रवतभतूी ठेि घेणे ाअिश्यक ाअहे ककिा नाही.  तसेच, 

(ब) ाआस्च्छत प्रयोजनाच्या प्रवतपूतीसाठी प्रवतभतूी ठेिीची रक्कम वकती (2)विभाग प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

जबाबदारी ज्याांच्यािर सोपविली 
ाअहे ाऄशा कमणचाऱयाकडून घ्यािी 
लागणारी प्रवतभतूीची रक्कम 
वनवरृत करणे. 

(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख ाऄसािी याबाबतचा वनणणय प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख/प्रादेवशक 
कायालय प्रमुख याांनी तिवििकेाने घ्यािा ाअवण ाअिश्यक ते ाअदेश 
त्यामध्ये त्यासाठीची कारणे नमूद करुन वनगणवमत करािते. 

(२) ाऄशा ाअदेशाच्या प्रती सांबांवधत लेखा परीक्षा ाऄवधका-याला, प्रशासवनक 
विभागाला ाअवण वित्त विभागातील सांबांवधत “व्यय” कायासन तसचे 
“विवनयम” कायासनाला पृष्ट्ठाांवकत कराव्यात. 

(३) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखा विषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत ाऄवधका-
याला या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

८ ९३ विक्रीच्या प्रकरणाांत वललाि 
झाल्यानांतर ज्याांना मान्यता 
वमळालेली नाही ाऄशा रक्कमाांच्या 
परताव्यास मांजुरी देणे. 

वललािास ाऄांवतम मान्यता 
देण्यास सक्षम ाऄसलेला 
प्रावधकारी. 

पूणण ाऄवधकार. -- 

९ ११४ सरकारी ाआमारत ककिा बाांधकाम/ 
सांरचना पाडून टाकणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (१) पूणण ाऄवधकार . (१) मुांबाइ वित्तीय वनयम, १९५९ मधील वनयम ११४ मधील तरतुदींच े
ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(२) एखादी ाआमारत ककिा बाांधकाम धोकादायक स्तथतीत ककिा ती दुरुतत 
करण्यापवलकडची ाअहे ाऄसे लेखी प्रमाणपत्र सांबांवधत ाऄधीक्षक 
ाऄवभयांता, सािणजवनक बाांधकाम विभाग याांनी वदल्याखेरीज कोणतीही 
ाआमारत/बाांधकाम सिणसाधारणपणे पाडण्यात येाउ नये. दुसऱया एखाद्या 
कारणासाठी पाडाियाची झाल्यास ाऄट ाऄशी की त्या बाांधकामाची 
कोणत्याही सािणजवनक ाईपयोगासाठी ाअिश्यकता नाही ककिा ते तसेच 
राहू देणे/ठेिणे सािणजवनक वहताला बाधक ठरणारे ाअहे ाऄसे लेखी 
प्रमाणपत्र घेणे ाअिश्यक राहील. 

(३) िरीलपैकी कोणत्याही प्रकरणाबाबतचा सविततर ाऄहिाल िवरष्ट्ठ 
प्रावधकाऱयाला मावहतीकरीता पाठिािा. त्या ाऄहिालामध्ये 
ाआमारतीचे/बाांधकामाचे िगीकरण ाअवण ककमत ाअवण पाडण्याचे कारण 
काय ते नमूद कराि.े 

(४) एखादी शासकीय ाआमारत/बाांधकाम पाडण्यासाठी नेमाियाची एजन्सी ही 
सांबांवधत ाऄधीक्षक ाऄवभयांता/कायणकारी ाऄवभयांता, सािणजवनक बाांधकाम 
विभाग याांच्या सल्ल्याने नेमण्यात यािी. ाआमारत/बाांधकाम 
पाडण्याकरीता खचण करण्यासाठीचे ाऄवधकार हे महाराष्ट्र सािणजवनक 

(2) विभाग प्रमुख  (2)₹40.00 लाखाांच्या पुततकी 
मूल्यापयंत. 

(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (3) ₹20.00 लाखाांच्या पुततकी 
मूल्यापयंत. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

बाांधकाम वनयमपुस्ततकेतील पवरवशष्ट्ट-४२ मधील ाऄनुक्रमाांक ४६ खाली 
प्रदान केलेल्या ाऄवधकाराांच्या ाऄधीन राहतील. 

(५) ततांभ-५ मध्ये नमूद केलेल्या वित्तीय मयादा लागू करताांना 
ाआमारतीची/बाांधकामाची ककमत ि त्यामधील विद्यतु सांच माांडणीची 
ककमत याांची एकवत्रत ककमत वहशोबात घ्यािी. फक्त विद्यतु सांच 
माांडणीच्या सांदभात हे ाऄवधकार वनराळे लागू राहणार नाहीत कारण 
“माांडणी” म्हणज ेसांबांवधत ाआमारतीची/ाआमारतीमधील जोडणी ाऄसते. 

(६) ाआमारत या सांज्ञेचा ाऄथण कभत, छत, ाआत्यादी ाऄसलेले एक तियांपूणण 
एकक/घटक ाऄसा ाअहे. तर “बाांधकाम” ही सांज्ञा ाआमारत सोडून 
कोणतेही दुसरे बाांधकाम/ाईभारणी दशणविते. ाईदा. प्लॅट-फॉमण, ाअिाराच े
कूां पण ाआत्यादी. 

टीप-१ त्या त्या विभागाकडे सुपूदण केलेल्या ाआमारतींच्या बाबतीतच 
ाऄवधकाऱयाांनी ाऄवधकाराचा िापर करािा. 

टीप-२ ह्या ाऄवधकाराांचे पुन:प्रदान करता येणार नाही. 
१० ११५ ाअवण 

महाराष्ट्र 
ाअकस्तमक 
खचण वनयम 
१९६५ 
मधील 
वनयम 
१४७ (क) 
खालील 
टीप-१ 

कायालयासाठी जागा भाड्याने 
घेण्यास ि भाडे प्रदान करण्यास 
मांजुरी देणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1) पूणण ाऄवधकार.  (१) कायालयातील एकां दर शासकीय कमणचारी ि ाऄवधकारी याांची सांख्या ि 
िगण ह्या सांदभात ह्या प्रयोजनाांसाठी शासनाने विवहत केलेल्या 
वनकषानुसार कायालयासाठी भाड्याने घ्याियाच्या जागेचे क्षेत्रफळ 
ाऄसले पावहज.े 

(२) “भाडे, दर ाअवण कर/तिावमत्िधन” या तपशीलिार लेखावशषाखाली 
ाअिश्यक तेिढ्या वनधीच्या ाईपलब्धतेच्या ाऄधीन राहून. 

(३) सांबांवधत कायणकारी ाऄवभयांता, सािणजवनक बाांधकाम विभाग याांच्याकडून 
ाआस्च्छत वठकाणी शासकीय जागा ाईपलब्ध नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
वमळिाि.े 

(४) ज्या प्रकरणी जशी ाअिश्यकता राहील त्याप्रमाणे कायणकारी ाऄवभयांता, 
सािणजवनक बाांधकाम विभाग ाअवण/ककिा सांबांवधत वजल्ह्याचे 
वजल्हावधकारी ककिा सामान्य प्रशासन विभाग याांच्याकडून जागेचे भाडे 
ाअवण/ककिा भाड्याचा दर िाजिी ाऄसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र वमळिाि.े 

(५) “कायालयीन जागा” या सांज्ञेमध्ये व्यितथापनेच्या दृष्ट्टीने ाअिश्यक 
ाऄसलेली मोकळी जागा, गॅरेज, डेपो, भाांडार/भाांडारे, गोदाम/गोदामे 
याांचा ाऄांतभाि राहील. 

(2)विभाग प्रमुख (२)(ाऄ) मुांबाइ, निी मुांबाइ, ठाणे, 
पुणे, कपपरी-कचचिड, नागपूर, 
औरांगाबाद येथील प्रत्येक 
कायालयीन ाआमारतींसाठी प्रवत महा 
₹*1.00  लक्ष पयंत. 

(ब) िरील “ाऄ” व्यवतवरक्त ाऄन्य 
प्रदेशातील प्रत्येक कायालयीन 
ाआमारतींसाठी प्रवत महा 
₹*50,000/-   पयंत. 

(3)प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) (ाऄ) िरील “(2) ाऄ” येथे नमूद 
प्रदेशाांतील प्रत्येक कायालयीन 
ाआमारतींसाठी प्रवत महा 
₹*50,000/- पयंत. 

(ब) िरील “ाऄ” व्यवतवरक्त ाऄन्य 
प्रदेशातील प्रत्येक कायालयीन 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ाआमारतींसाठी प्रवत महा 
₹*35,000/- पयंत. 

(४) कायालय प्रमुख     
 

(४) प्रत्येक कायालयीन 
ाआमारतींसाठी प्रवत महा 

₹*20,000/- पयंत. 
(* सिण कराांव्यवतवरक्त) 

११ १३४ शासकीय ाऄवधकारी / कमणचारी 
याांना घर बाांधणी ाऄवग्रम मांजूर 
करणे. 

(1)प्रशासवनक विभाग  (1), (2) ि (३) पूणण ाऄवधकार. (१) प्रशासवनक विभागाने “वनधी ाईपलब्धतेचे प्रमाणपत्र” वदले ाऄसल े
पावहज.े 

(२) घर बाांधणी ाऄवग्रम विषयक वनयमाांमधील ाऄवग्रमाबाबत विवहत केलेल्या 
सिण प्रततूत ाऄटींची पूतणता झाली पावहज े ाअवण कोणताही वनयम वकें िा 
ाऄट वशवथल करण्याबाबतचे प्रकरण ाऄसता कामा नये. 

(३) प्रशासवनक विभागाने त्याांच्या त्याांच्या प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील 
विभाग प्रमुख/प्रादेवशक कायालय प्रमुख याांच्यामध्ये ाऄवग्रमासाठी 
ाईपलब्ध ाऄसलेली तरतूद फक्त वचन्हाांवकत करािी. ाऄथणसांकल्पामध्ये 
या प्रयोजनासाठी केलेल्या तरतुदींचे प्रशासकीय विभागाने प्रत्यक्ष िाटप 
करु नये.  

(४) प्रशासकीय विभागाने ाऄनुदानािर पूणण वनयांत्रण ठेिाि े ाअवण वनयत 
कालाांतराने मेळ घालण्याबाबतचे काम कराि े ि विभागाला देण्यात 
ाअलेल्या तरतुदींचा पूणणपणे विवनयोग होाइल याबाबत दक्षता घ्यािी. 

(५) सक्षम प्रावधकाऱयाने वनधीचा ाईपयोग योग्य तऱहेने होतो ककिा नाही 
याबाबत तित:ची खात्री करुन घेण्यासाठी ाअिश्यक िाटल्यास 
बाांधकामाांच्या जागाांना भेटी द्याव्यात. 

(६) मुांबाइ वित्तीय वनयम, १९५९ मधील वनयम १३४ खालील शासन 
ाऄवधसूचना, क्रमाांक एचबीए-१०५८/८५३०/VII, वद.२८.७.१९६२ ाऄन्िये 
ाऄांतभूणत केलेल्या पवरवशष्ट्ट -२६ मधील विविध वनयम ाअवण कायणपध्दती 
तसेच याविषयी िळेोिळेी वनगणवमत करण्यात ाअलेल्या कायणकारी 
ाअदेशाचे ाऄनुपालन करण्यात ाअले पावहज.े 

(७) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/ाअतथापना 
ककिा लेखाविषयक कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला या 
शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील 

(2)विभाग प्रमुख 

(3)प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

१२ 136, 
137 ि 
139  

 

मोटारगाडी/जीप/ तटेशनिगॅन/ 
मोटारसायकल/ 
तकूटर/मोपेड/याांवत्रकी 
(तियांचवलत) २ ककिा ३ चाकी 
िाहन विकत घेण्यासाठी शासकीय 
कमणचा-याांना िाहन ाऄवग्रम मांजूर 
करणे. 

(1)प्रशासवनक विभाग  (1), (2) ि (३) पूणण ाऄवधकार. 
 

(1) ज्या ज्या प्रकरणी ाअिश्यक ाऄसेल त्या प्रकरणी योग्य ती 
प्रवतभतूी/साांपवरॄक प्रवतभतूी घेण्यात यािी. 

(2) ाऄग्रीम देण्याविषयीच्या सिण ाऄटींची ाईवचत िळेी पूतणता होते यािर लक्ष 
ठेिण्याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी ाऄवग्रम मांजूर करण्यास 
सक्षम ाऄसणा-या प्रावधका-याची राहील. 

(3) ज्या शासकीय कमणचा-याला ाऄवग्रम मांजूर कराियाचा ाअहे, त्या कमणचा-
याची त्याने धारण केलेल्या पदािर त्या पदाच्या सेिाभती वनयमानुसार 
नेमणकू झाली ाऄसली पावहज.े 

(4) ज ेिाहन खरेदी कराियाचे ाअहे त्या िाहनाची बनािट भारतात झाली 
ाऄसली पावहज.े 

(5) िाहनाांचा विमा “शासकीय विमा वनधी” कडे ाईतरविण्यात यािा. 
(6) याांवत्रकी (तिांयचवलत) तीन चाकी िाहन (सायकल) खरेदी करण्यासाठी 

ज्याची शासन सेिते वनयवमतपणे नेमणकू करण्यात ाअली ाअहे ाऄशा 
फक्त शारीवरकदृष्ट्या ाऄपांग शासकीय कमणचा-याांनाच ाऄवग्रम मांजूर 
करण्यात यािा. 

(7) मुांबाइ वित्तीय वनयमातील सांबांवधत वनयमाांमधील तरतूदींच े ाअवण 
याविषयी िळेोिळेी काढण्यात ाअलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे ाऄनुपालन 
करण्यात ाअले पावहज.े 

(8) विभागप्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक 
कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान 
करू शकतील. 

(9) ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
 

(2) विभाग प्रमुख  

(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख  

13 136, 
137 ि 
139 

शासकीय ाऄवधकारी/ 
कमणचाऱयाांना  सांगणक/लॅपटॉप 
/टॅबलेट सांगणक खरेदी 
करण्यासाठी ाऄवग्रम मांजूर करणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2) ,(3) ि (4) पूणण ाऄवधकार. (1)मुांबाइ वित्तीय वनयमातील सांबांवधत वनयमाांतील तरतुदींचे ाअवण याविषयी 
िळेोिळेी काढण्यात ाअलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात 
याि.े 

(2) प्रशासवनक विभाग/ विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत ाऄवधका-
याला या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

 (3) ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 

(2)विभाग प्रमुख 

(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(4) कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

14 
 
 

136, 
137 ि 
139 

 

सायकल  खरेदी करण्यासाठी 
शासकीय चतुथणरॅेणी कमणचा-याांना 
ाऄवग्रम मांजूर करणे.  

(१) प्रशासवनक विभाग (1), (2) , (3)  ि (4) पूणण ाऄवधकार. (1) मुांबाइ वित्तीय वनयमातील सांबांवधत वनयमाांतील तरतुदींचे ाअवण याविषयी 
िळेोिळेी काढण्यात ाअलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात 
याि.े 

(2) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक 
कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान 
करु शकतील. 

(3) ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 

(2)विभाग प्रमुख 

(3) प्रादेवशक कायालय  प्रमुख 

(4) कायालय प्रमुख 

15 
 
 
 

142-ाऄ बदली झालेल्या शासकीय 
कमणचा-याला ितेन ाऄवग्रम, प्रिास 
भत्ता ाऄवग्रम ाआत्यादी मांजूर करणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2) ,(3) ि (4) पूणण ाऄवधकार. (1) मुांबाइ वित्तीय वनयमातील सांबांवधत वनयमाांमधील तरतुदींच े ाअवण 
याविषयी िळेोिळेी काढण्यात ाअलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे ाऄनुपालन 
करण्यात याि.े 

(2) “कायालय प्रमुख” त्याांच्या कायालयातील कोणत्याही ाऄवधका-याला या 
शक्तीचे पुन:प्रदान करण्यास सक्षम ाऄसणार नाहीत. 

(3) िसुली िळेच्यािळेी करण्यासाठी काळजीपूिणक लक्ष पुरिाि.े 
(4) ाऄवग्रम मांजुरकत्या प्रावधका-याने मांजुरी देाउन काढलेल्या ि समायोवजत 

केलेल्या ाऄवग्रमासांबांधीचे त्रैमावसक वििरणपत्र त्याांच्या सांबांवधत वनयांत्रक    
ाऄवधका-याकडे पाठिाि.े 

(5) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत ाऄवधका-
याला या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

(2)विभाग प्रमुख 

(3)प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(4) कायालय प्रमुख 

16 142 क दौ-यािर जाण्यासाठी राजपवत्रत 
ाऄवधकारी/ ाऄराजपवत्रत शासकीय 
कमणचाऱयाांना प्रिास भत्ता ाऄवग्रम 
मांजूर करणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2) , (3) ि (4) पूणण ाऄवधकार. 
 

(1) सदर प्रिासासाठी येणारा प्रिास खचण ₹1000/- पेक्षा कमी ाऄसू नये. 
(2) विभाग प्रमुख/प्रादेवशक कायालय प्रमुख/कायालय प्रमुख हे तित:साठी 

सुध्दा ाऄवग्रम मांजूर करु शकतील. 
(3) कायालय प्रमुखाने मांजुरी देाउन काढलेल्या ि समायोवजत केलेल्या 

ाऄवग्रमासांबांधीचे त्रैमावसक वििरणपत्र त्याच्या त्याच्या सांबांवधत वनयांत्रक     
ाऄवधका-याकडे पाठविले पावहज.े 

(4) ाऄवग्रम काढल्याच्या वदनाांकापासून 3 मवहन्याच्या ाअत त्याचे समायोजन 
करण्यात ाअले पावहज.े 

(5) सांपूणण प्रिास खचण (वतकीट खचण) ाऄवधक ाऄनुज्ञेय दैवनक भत्तयाच्या 80 
टक्के या मयादेत ाऄवग्रम मांजूर करािा. 

(6) प्रशासवनक विभाग /विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत ाऄवधका-

(2) विभाग प्रमुख 

(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(4)कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

याला या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 
(7)  ाऄराजपवत्रत शासकीय कमणचाऱयाांच्या बाबतीत सिण वनयांत्रक ाऄवधकारी 

याांनाही प्रिास भत्ता ाऄवग्रम मांजूर करण्याचे पूणण ाऄवधकार ाऄसतील. 
17 142 क दौऱयािर जाण्याऱया ाऄराजपवत्रत 

शासकीय कमणचाऱयाांना प्रिास भत्ता 
ाऄवग्रम मांजूर करणे. 

 ही शक्ती िगळण्यात ाअली ाअहे. 
कारण वहचा ाऄांतभाि (याच 
ाईपविभागाांतील) ाऄनुक्रमाांक 16 
समोरील बाबींमध्ये शक्तीमध्ये  
करण्यात ाअला ाअहे. 

 

18 142 क मा. मांत्री महोदय, मांत्रालयीन 
प्रशासवनक विभागाांनी मुांबाइ येथे 
ाअयोवजत केलेल्या बैठकाांकवरता 
विभागीय ाअयकु्त/वजल्हावधकारी/ 
मुख्य कायणकारी ाऄवधकारी, वजल्हा 
पवरषद याांना खाजगी हॉटेल 
ाऄथिा विरॅामगृहात राहण्यासाठी 
खचण मांजूर करणे. 

ाऄशी बैठक ाअयोवजत 
करणारा विभाग (त्या 
विभागातील प्रशासन/ 
ाअतथापना/ 
कायालयाचे प्रभारी/ सह 
सवचि/ ाईप सवचि धरुन) 

प्रवत ाऄवधकारी प्रवतवदन  
ाऄ) दवक्षण मुांबाइ / मुांबाइ 

शहराकरीता ₹8,000/- या 
खचाच्या मयादेपयंत. 

ब) मुांबाइ ाईपनगराांकरीता 
₹6,000/- या खचाच्या 
मयादेपयंत. 

 
 

(१) विभागीय ाअयकु्त ि वजल्हावधकारी याांना बैठकीसाठी बोलाविण्यापुिी 
सांबांवधत विभागाने प्रधान सवचि, महसूल याांची पूिणसांमती घेतलेली 
ाऄसली पावहज ेतसेच मुख्य कायणकारी ाऄवधकारी, वजल्हा पवरषद याांना 
बैठकीसाठी बोलाविण्यापूिी सवचि, ग्राम विकास ि जलसांधारण विभाग 
याांची पूिणपरिानगी घेतलेली ाऄसली पावहज.े 

(२) ाऄशाप्रकारे पूिणपरिानगी न घेता ाईपरोक्त ाऄवधकारी मुांबाइ येथील 
बैठकाांना ाईपस्तथत रावहल्यास त्याांना या शक्तीचा िापर करुन खचण 
मांजूर करता येणार नाही. 

(३) हॉटेल/विरॅामगृहामध्ये व्यितथा करण्यापूिी सांबांवधत विभागास 
राजवशष्ट्टाचार ाईप विभागाकडून तसेच सािणजवनक बाांधकाम विभागाचे 
ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे ाअिश्यक राहील. 

(४) सदर हॉटेल/विरॅामगृहामधील कक्षासाठी येणारा खचण प्रवत ाऄवधकारी 
प्रवत वदन ₹8,000/- ककिा ₹6,000/- च्या खचाच्या मयादेपेक्षा जातत 
ाऄसू  नये. 

(५) हॉटेल/विरॅामगृहामधील िाततव्यासाठी खचाच्या प्रवतपूतीची मागणी 
करताना शासकीय ाऄवधका-याांस हॉटेल / विरॅामगृहामधील 
राहण्याचा/राहण्याचा ि जिेणाचा ाअलेला प्रत्यक्ष खचण, 
सिणसाधारणपणे ाऄनुज्ञेय ाऄसलेल्या भत्तयाच्या रकमेच्या प्रवतवदनी 
मयादेच्या ाऄनुषांगाने मागणी करुन ाऄांवतमत: एकच पािती सादर करािी 
लागेल. 

(६) मुांबाइ वित्तीय वनयमातील सांबांवधत वनयमामधील तरतुदींच े ाअवण 
याविषयी िळेोिळेी काढण्यात ाअलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे ाऄनुपालन 
करण्यात याि.े 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(७) ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 

19 
 
 
 

१४२ ज े
 
 
 

ाऄराजपवत्रत शासकीय 
कमणचाऱयाांना सण ाऄवग्रम मांजूर 
करणे. 

 

(१)प्रशासवनक विभाग   (1), (2), (3) ि (४) पूणण ाऄवधकार. 
 
 
 

(१) वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(२) मुांबाइ वित्तीय वनयम 1959 मधील सांबांवधत वनयमाांतील तरतुदींचे ाअवण 

याविषयी िळेोिळेी वनगणवमत करण्यात ाअलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे 
ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(३) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक 
कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान 
करु शकतील. 

(२) विभाग प्रमुख 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(४)कायालय प्रमुख 

20 १४२ के सेिते ाऄसताांना मृत्य ू पािलेल्या 
शासकीय कमणचाऱयाांच्या कुटुांबाला 
ाऄवग्रम मांजूर करणे. 

(1) वनिृत्तीितेन मांजूर 
करण्यास सक्षम ाऄसलेला 
प्रावधकारी 

(1) ि (२) पूणण ाऄवधकार. (१) मुांबाइ वित्तीय वनयम 1959 मधील वनयम १४२ (के) मध्ये विवहत केलेल्या 
ाऄटी कायणपध्दती, वित्तीय मयादा तसेच या विषयी िळेोिळेी वनगणवमत 
केलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात यािे. 

(२) शासकीय कमणचाऱयाांचे िेतन ि भत्ते काढणाऱया कायालय 
प्रमुखाने/ाअहरण ि सांवितरण ाऄवधकाऱयाने वनिृत्तीितेन मांजूर 
करणाऱया प्रावधकाऱयाला शासकीय कमणचाऱयाांच्या मृत्यबुाबत ाअवण 
त्याच्या कुटुांबाला प्रदान केलेल्या ाऄवग्रमाबाबत सूचना वदली पावहज.े 

(2) कायालय प्रमुख 
 

21 १४६ भाांडार सामानाच्या ि 
जडिततूच्या, िसूल न होणाऱया 
ककमती वनलेवखत करणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग  (१) पूणण ाऄवधकार. (१)ज्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाच्या ाअदेशाची ाअिश्यकता ाऄसते 
ाऄशा कायणपध्दतीमध्ये कोणताही दोष दृष्ट्टोत्पत्तीस ाअलेला नसेल तरच 
या ाऄवधकाराचा िापर करण्यात यािा. 

(२) ज्यामुळे वशततभांगाची कायणिाही करािी लागण्याची शक्यता वनमाण 
होाइल ाआतक्या गांभीर तिरुपाचा वनष्ट्काळजीपणा कोणत्याही िैयस्क्तक 
कमणचाऱयाकडून झालेला नसािा. 

(३) झालेली हानी ही चोरी, ाऄपहार ककिा लबाडी या कारणाने झालेली 
नसािी. 

(४) हानीचे वनलेखन महाराष्ट्र शासनाच्या ाऄवधकार कक्षेतील ाऄसले पावहज.े 
टीप १ :- ज्यािळेी जडिततू सांग्रहातील ककिा भाांडारातील विविध िततू 

वनलेवखत कराियाच्या ाऄसतात त्यािळेी मांजुरी देणाऱया ाऄवधकाऱयाने 
ाअपल्या ाऄवधकाराचा िापर प्रत्येक भाांडारिततुच्या सांचाच्या सांदभात न 
करता एका विवशष्ट्ट िळेी  वनलेवखत कराियाच्या िततुांच्या एकवत्रत 
ककमतीच्या सांदभात केला पावहज.े 

टीप २ :- विभाग प्रमुख  त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

(२) विभाग प्रमुख (२) प्रत्येक प्रकरणी ₹2.00 लक्ष 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३)  प्रत्येक प्रकरणी ₹1.25 लक्ष 
पयंत. 

(४)कायालय प्रमुख  
 

(४) प्रत्येक प्रकरणी ₹60,000/- 
पयंत. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला 
या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

टीप ३ :- ाऄवधकार प्रदान करण्यात ाअलेल्या प्रावधकाऱयाने िरील प्रत्येक 
ाऄटीचा ती पूणण होत ाऄसल्याचा विविवक्षत ाईल्लेख ाअदेशात केला पवहजे. 

22 
 
 
 
 

१४६ 
 
 
 
 
 

 जडिततू सांग्रहातील वनरुपयोगी 
िततू वनलेवखत करणे. 

 
 

(१)प्रशासवनक विभाग  (१) पूणण ाऄवधकार. (१) सिणसाधारण ाऄटींचे ाअवण कायणपध्दतीचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(२) विभाग प्रमुख  त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक 

कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला या शक्ती पुन: प्रदान 
करु शकतील. 

 

(२) विभाग प्रमुख 
 

(२) प्रत्येक प्रकरणी ₹2.00 लक्ष 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹1.25 लक्ष 
पयंत. 

(४)कायालय प्रमुख  
 

(४) प्रत्येक प्रकरणी ₹60,000/- 
पयंत. 

23 १४६ “तपास न लागलेले” ि “ए” 
ाऄविलांबती ाऄशा िगीकरणाची 
पोलीस वशफारस करतील ाऄशा 
चोरी प्रकरणाांतील भाांडार- 
िततुच्या िसूल न होणाऱया 
ककमतीपोटी होणारी हानी 
वनलेवखत करणे. 

 

(१)प्रशासवनक विभाग   (१) पूणण ाऄवधकार. (१) ज्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाच्या ाअदेशाची ाअिश्यकता 
ाऄसते ाऄशा कायणपध्दतीमध्ये कोणताही दोष दृष्ट्टोत्पत्तीस ाअलेला नसले 
तरच या ाऄवधकाराचा िापर करण्यात यािा. 

(२) ज्यामध्ये वशततभांगाची कायणिाही करािी लागण्याची शक्यता वनमाण 
होाइल ाआतक्या गांभीर तिरुपाचा वनष्ट्काळजीपणा कोणत्याही िैयस्क्तक 
ाऄवधकाऱयाकडून झालेला नसािा. 

(३) हानीचे वनलेखन महाराष्ट्र शासनाच्या ाऄवधकार कक्षेतील ाऄसले पावहज.े  
(४) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक 

कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला या शक्ती पुन: प्रदान 
करु शकतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
 

(२) प्रत्येक प्रकरणी ₹1.25 लक्ष 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
 

(३) प्रत्येक प्रकरणी ₹80,000/- 
पयंत. 

(४)कायालय प्रमुख  
 

(४) प्रत्येक प्रकरणी ₹40,000/- 
पयंत. 

24 १४६ ज्या चोरीच्या प्रकरणाचा तपास 
लागला ाऄसेल ि ज्यात एखाद्या 
कमणचाऱयाची/ कमणचाऱयाांची वनदोष 
म्हणनू मुक्तता झाली ाऄसेल ककिा 
त्याला/त्याांना दोषी धरण्यात ाअले 
ाऄसेल  ाऄशा प्रकरणातील 
भाांडारिततुांच्या िसूल न होणाऱया 
ककमतीपोटी होणारी हानी 
वनलेवखत करणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग  (१) प्रत्येक प्रकरणी पूणण ाऄवधकार. (१) ज्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाच्या ाअदेशाची ाअिश्यकता 
ाऄसते ाऄशा कायणपध्दतीमध्ये कोणताही दोष दृष्ट्टोत्पत्तीस ाअलेला नसले 
तरच या ाऄवधकाराचा िापर करण्यात यािा. 

(२) ज्यामुळे वशततभांगाची कायणिाही करािी लागण्याची शक्यता वनमाण 
होाइल ाआतक्या गांभीर तिरुपाचा वनष्ट्काळजीपणा कोणत्याही िैयस्क्तक 
ाऄवधकाऱयाकडून झालेला नसािा. 

(३) हानीचे वनलेखन महाराष्ट्र शासनाच्या ाऄवधकार कक्षेतील ाऄसले पावहज.े  
(४) ज्या प्रकरणी कमणचाऱयाला दोषमुक्त करण्यात ाअले ाऄसेल ाऄशा 

प्रकरणी ाऄपील ककिा फेर-ाऄपील करणे ाआष्ट्ट नाही ाऄसा सल्ला सक्षम 

(२) विभाग प्रमुख 
 

(२) प्रत्येक प्रकरणी ₹40,000/- 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹20,000/- 
पयंत. 

(४)कायालय प्रमुख  
 

(४) प्रत्येक प्रकरणी ₹10,000/- 
पयंत. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

प्रावधकाऱयाने वदलेला ाऄसािा.  
(५) ज्या प्रकरणी कमणचाऱयाला दोषी ठरविण्यात ाअले ाऄसेल ाऄशा प्रकरणी 

भाांडार िततुांची ककमत िसूल करण्यासाठी शक्य ते सिण प्रयत्न करण्यात 
ाअले ाऄसािते. 

टीप १ :- ज्यािळेी जडिततू सांग्रहातील ककिा भाांडारातील विविध िततू 
वनलेवखत कराियाच्या ाऄसतात त्यािळेी मांजुरी देणाऱया ाऄवधकाऱयाने 
ाअपल्या ाऄवधकाराचा िापर प्रत्येक भाांडारिततुांच्या सांचाच्या सांदभात न 
करता एका विवशष्ट्ट िळेी  वनलेवखत कराियाच्या िततुांच्या एकवत्रत 
ककमतीच्या सांदभात केला पावहज.े 

टीप २ :- विभाग प्रमुख  त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला 
या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

टीप ३ :- ाऄवधकार प्रदान करण्यात ाअलेल्या प्रावधकाऱयाने िरील प्रत्येक 
ाऄटीचा ती पूणण होत ाऄसल्याचा विविवक्षत ाईल्लेख ाअदेशात केला पवहजे. 

 
२5 १४६ “तपास न लागलेले” ि “ए” 

ाऄविलांबती ाऄशा िगीकरणाची 
पोलीस वशफारस करतील ाऄशा 
ाऄफरातफरी, ाऄपहार, चोरी,  
फसिणकू िगैरे कारणाांमुळे 
झालेली सािणजवनक द्रव्याची हानी 
वनलेवखत करणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग  (१) प्रत्येक प्रकरणी पूणण ाऄवधकार. (१) ज्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाच्या ाअदेशाची ाअिश्यकता 
ाऄसते ाऄशा कायणपध्दतीमध्ये कोणताही दोष दृष्ट्टोत्पत्तीस  ाअलेला  
नसेल तरच या ाऄवधकाराांचा िापर करण्यात यािा. 

(२) ज्यामुळे वशततभांगाची कायणिाही करािी लागण्याची शक्यता वनमाण 
होाइल ाआतक्या गांभीर तिरुपाचा वनष्ट्काळजीपणा कोणत्याही िैयस्क्तक 
ाऄवधकाऱयाकडून झालेला नसािा. 

(३) हानीचे वनलेखन महाराष्ट्र शासनाच्या ाऄवधकार कक्षेतील ाऄसले पावहज.े  

(२) विभाग प्रमुख 
 

(२) प्रत्येक प्रकरणी ₹1.25 लक्ष 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹80,000/- 
पयंत. 

(४)कायालय प्रमुख  (४) प्रत्येक प्रकरणी ₹40,000/- 
पयंत. 

२5 (ाऄ) १४६ ज्या प्रकरणी सांबांवधत शासकीय 
कमणचाऱयाला/ कमणचा-याांना दोषी 
धरण्यात ाअले ाऄसेल ककिा 
दोषमुक्त करण्यात ाअले ाऄसेल 
ाऄशा ाऄफरातफरी, ाऄपहार, चोरी,  
लबाडी िगैरे कारणाांमुळे झालेली 
सािणजवनक द्रव्याची हानी 
वनलेवखत करणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग  (१) प्रत्येक प्रकरणी ₹50,000/- 
पयंत 

(१) ज्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाच्या ाअदेशाची ाअिश्यकता 
ाऄसते ाऄशा कायणपध्दतीमध्ये कोणताही दोष दृष्ट्टोत्पत्तीस ाअलेला नसले 
तरच या ाऄवधकाराांचा िापर करण्यात यािा. 

(२) ज्यामुळे वशततभांगाची कायणिाही करािी लागण्याची शक्यता वनमाण 
होाइल ाआतक्या गांभीर तिरुपाचा वनष्ट्काळजीपणा कोणत्याही िैयस्क्तक 
ाऄवधकाऱयाकडून झालेला नसािा. 

(३) हानीचे वनलेखन महाराष्ट्र शासनाच्या ाऄवधकार कक्षेतील ाऄसले पावहज.े 
(४) ज्या प्रकरणी कमणचाऱयाला दोषमुक्त करण्यात ाअले ाऄसेल ाऄशा 

(२) विभाग प्रमुख 
 

(२) प्रत्येक प्रकरणी ₹20,000/- 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹10,000/- 
पयंत. 

(४)कायालय प्रमुख  
 

(४) प्रत्येक प्रकरणी ₹2,000/- 
पयंत. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीच ेिणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसललेे प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 प्रकरणी ाऄपील ककिा फेर-ाऄपील करणे ाआष्ट्ट नाही ाऄसा सल्ला सक्षम 
प्रावधकाऱयाने वदलेला ाऄसािा.  

(५) ज्या प्रकरणी कमणचाऱयाला दोषी ठरविण्यात ाअले ाऄसेल ाऄशा प्रकरणी 
भाांडार िततुांची ककमत िसूल करण्यासाठी शक्य ते सिण प्रयत्न करण्यात 
ाअलेले ाऄसािते. 

(६) ाऄवधकार प्रदान करण्यात ाअलेल्या ाऄवधकाऱयाने िरील प्रत्येक ाऄटींचा 
ती पूणण होत ाऄसल्याचा विविवक्षत ाईल्लेख ाअदेशात केला पावहज.े 

२5 
(ब) 

१४६ िर ाऄनुक्रमाांक 25 ि २५ (ाऄ) 
व्यवतवरक्त ाऄन्य कारणाांमुळे 
झालेली सािणजवनक द्रव्याची हानी 
वनलेवखत करणे. 

 

(१) प्रशासवनक विभाग  (१) प्रत्येक प्रकरणी पूणण ाऄवधकार. (१) मुांबाइ वित्तीय वनयम 1959 मधील वनयम 53, पवरवशष्ट्ट-20  (प्रत सोबत 
जोडली ाअहे) मधील तरतूदींचे ाअवण याविषयी िळेोिळेी काढण्यात 
ाअलेल्या कायणकारी ाअदेशाांचे काटेकोरपणे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(२) सांपूणण चौकशीनांतर ाऄसा वनष्ट्कषण वनघाला पावहज ेकी झालेल्या हानीस 
सांबांवधत शासकीय कमणचाऱयाांचा बुस्ध्दपुरतसर वनष्ट्काळजीपणा ककिा 
कतणव्यच्यतुी कारणीभतू नव्हती. 

(३) हानीचे वनलेखन महाराष्ट्र शासनाच्या ाऄवधकार कक्षेतील ाऄसले पावहज.े 
(४) ाऄवधकार प्रदान करण्यात ाअलेल्या प्रावधकाऱयाने िरील प्रत्येक ाऄटीचा 

ती पूणण होत ाऄसल्याचा विविवक्षत ाईल्लेख ाअदेशात केला पावहज.े 

(२) विभाग प्रमुख 
 

(२) प्रत्येक प्रकरणी ₹50,000/- 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹20,000/- 
पयंत. 

(४)कायालय प्रमुख  
 

(४) प्रत्येक प्रकरणी ₹10,000/- 
पयंत. 

26 १४६ िसूल न होणाऱया हुकुमनाम्याच्या 
रकमेचे वनलेखन करणे. 

प्रशासवनक विभाग  प्रत्येक प्रकरणी ₹2.00 लक्ष पयंत      विविवक्षत ाऄटी विवहत करणे शक्य नसल्याने प्रकरण परत्ि ेवनणणय 
घ्यािा. 

२7 
 

१४९ सांतथाांना ाअिती सहाय्यक 
ाऄनुदान मांजूर करणे. 

प्रशासवनक विभाग  पूणण ाऄवधकार. (१) ाऄथणसांकल्पात वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(२) वित्त विभागाच्या सहमतीने विवहत केलेल्या मागणदशणक तत्तिानुसार 

सहाय्यक ाऄनुदान मांजूर करण्यात याि.े सहायक ाऄनुदान मांजूर 
करण्याच्या ाअदेशात वित्त विभागाच्या सहमतीने मागणदशणक तत्ि ेविवहत 
केलेल्या ाअदेशाचा ि त्या ाअदेशातील प्रत्येक तत्िाचे पालन होत 
ाऄसल्याचा तपष्ट्ट ाईल्लेख ाऄवनिायण राहील. 

(३) मुांबाइ वित्तीय वनयम 1959 मधील वनयम १४९, पवरवशष्ट्ट २२  मधील 
तरतुदीचे काटेकोरपणे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(४) सांबांवधत कायालयाचे ाईप सवचि/सह सवचि याांना प्रशासवनक विभाग हे 
ाऄवधकार पुन: प्रदान करु शकेल. 

टीप :- ाऄनािती सहायक ाऄनुदान मांजूर करण्यासाठी हे ाऄवधकार लागू 
ाऄसणार नाहीत.  
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(शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक : विाऄप्र 2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, भाग-2  वद.           चे पवरवशष्ट्ट) 
वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका, 1978 

भाग - पवहला 
ाईप विभाग-दोन 

महाराष्ट्र ाअकस्तमक खचण वनयम, १९६५ ाऄन्िये प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार 
भाग पवहला, ाईप विभाग-दोन 

ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
१ २ ि ७ ाअकस्तमक खचास मांजुरी देणे (महाराष्ट्र 

ाअकस्तमक खचण वनयम, १९६५ मधील वनयम 
१९, पवरवशष्ट्ट-४ मधील ाअकस्तमक खचाच्या 
बाबींची यादी सोबत जोडली ाअहे.) 
 

(१) प्रशासवनक विभाग  
 

(१) तित:च्या कायालयासाठी प्रवतिषी 
₹5.00 लक्ष पयंत. 

(१) ाऄथणसांकल्पात वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(२) ाअखून वदलेली कायणपध्दती ि सिणसाधारण ाअदेशाांचे 

ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(३) सांबांवधत कायालयाचे प्रशासन शाखेचे प्रभारी ाईप सवचि/सह 

सवचि याांना प्रशासवनक विभाग हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करु 
शकेल. 

(४) “ाअकस्तमक खचण (िरखचण)” यामध्ये एक कायालय म्हणनू 
कायालयाच्या व्यितथापनेच्या दृष्ट्टीने ाअनुषांवगक ाऄसलेल्या 
ाईदा. सिणसाधारणपणे पुततके ि वनयतकावलके याांची खरेदी, 
लेखनसामग्रीची खरेदी ाआत्यादी वकरकोळ दैनांवदन खचाचा 
समािशे होतो.  

टीप :- ाअकस्तमक खचाच्या बाबींची ढोबळ यादी (सहपत्र-४) 
सोबत जोडली ाअहे. सदर यादी ाईदाहरण तिरुप ाऄसून ती 
सिणसमािशेक नाही. 

(२) विभाग प्रमुख (२) ि (३)  
(ाऄ) तित:च्या कायालयासाठी प्रवतिषी 

₹3.00 लक्ष पयंत. 
 (ब) त्याांच्या वनयांत्रणाखालील 

कायालयाांकवरता प्रवतिषी ₹2.00 लक्ष 
पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(४) कायालय प्रमुख (४)तित:च्या कायालयासाठी प्रवतिषी 
₹1.25 लक्ष पयंत. 

2 7 “भावरत ाअकस्तमक” खचास मांजूरी देणे. (१) प्रशासवनक विभाग  (1), (2), (3) ि (4) पूणण ाऄवधकार. (1)   ाऄथणसांकल्पात तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पावहज.े 
(2) न्यायालयाच्या ाऄांवतम वनणणयानुसार ककिा न्यायालयीन 

वनणणयाबाबत पुनर्निलोकन ाऄजण ककिा ाऄपील कराियाचे सिण 
मागण सांपल्यास कराियाच्या प्रदानाांबाबतच सदर शक्तीचा 
िापर करण्यात यािा. 

(3) ितेनरॅणेी सुधारणा, पदवनर्नमती तसेच सेिाविषयक बाबींसाठी 
सदर शक्तीचा िापर करता येणार नाही. 

(४) न्यायालयाच्या ाऄांतवरम ाअदेशानुसार न्यायालयात 
भराियाच्या ाऄवग्रम रकमा, ठेिी यासाठी सदर शक्तीचा िापर 
करता येणार नाही.  

(५) विभाग प्रमुखाांना  त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

(२) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४) कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत 
ाऄवधकाऱयाला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

३ 7 त्याांच्या वनयांत्रणाखालील सांतथेतील 
ाईद्योगधांद्यासाठी लागणारी निीन सांयांत्रे, 
सामग्री ककिा फर्ननचर धरुन ाआतर 
साधनसामग्री ाआत्यादी विकत घेण्यास मांजुरी 
देणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग (1) पूणण ाऄवधकार.  (1)  ाऄथणसांकल्पात तरतूद केलेली ाऄसली पावहज.े 
(२) खरेदीसाठी वनयमानुसार ाअखून वदलेल्या कायणपध्दतीचे ि 

सिणसाधारण वनदेशाांचे पालन केले पाहीज.े 
(२) विभाग प्रमुख (2) ि (3) प्रत्येक  बाबीिरील खचण ₹ 

1.00 लक्ष पेक्षा ाऄवधक नसेल तर िार्नषक 
₹ 4.00 लक्षच्या मयादेपयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

३- ाऄ 7 ाऄस्ततत्िात ाऄसलेल्या यांत्र सामुग्रीच े
रुपाांतरण/ाईन्नती(upgradation) करण्यास ि 
त्यासाठीच्या खचास मांजुरी देणे. 

प्रशासवनक विभाग  पूणण  ाऄवधकार. (१) रुपाांतरणाचा खचण घसाऱयानांतरच्या ककमतीच्या २५% हून 
जातत नसािा. 

(२) रुपाांतरणानांतर वकमान ५ िषे यांत्रसामुग्री सेिते राहायला हिी. 
(३) ाऄथणसांकस्ल्पत तरतूद ाऄसािी.  

४ 7 ाऄिजारे, वकरकोळ साधनसामुग्री ाअवण 
ाईपकरण सांच विकत घेण्यास  मांजुरी देणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग  (1) पूणण ाऄवधकार. (1)   ाऄथणसांकल्पात तरतूद केलेली ाऄसली पावहज.े 
(२) खरेदीसाठी वनयमानुसार ाअखून वदलेल्या कायणपध्दतीचे ि 

सिणसाधारण वनदेशाांचे पालन केले पावहज.े 
(३) यांत्रसामग्री खरेदी ही मूळ मांजूर योजनेचा ाऄविभाज्य भाग 

ाऄसाियास हिी. 

(२) विभाग प्रमुख (2) िार्नषक ₹2.00 लक्षच्या मयादेपयंत. 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) िार्नषक ₹1.00 लक्षच्या 

मयादेपयंत. 

5 
 
 

7 
 
 

यांत्राच्या (विभागाच्या िाहतुकीची िाहने 
िगळता) कायणसज्जतेसाठी लागणारे सुटे 
भाग, ाईपसाधने ि ाआतर िततू, साधनसामग्री 
विकत घेण्यासाठी मांजुरी देणे. 

 

(1) प्रशासवनक विभाग  (1),(२) ि (३) 
 (ाऄ) पूणण ाऄवधकार  (दर सांविधा 

ाऄसल्यास) 
 (ब) दरसांविधा नसल्यास 

यांत्रसामग्रीच्या पुततकी         ककमतीच्या 
20 टक्के मयादेपयंत (ाऄट क्रमाांक 3 
प्रमाणे).  

(1) ाऄथणसांकल्पात तरतूद केलेली ाऄसली पावहज.े 
(2) दर सांविदेप्रमाणे ककिा मध्यिती भाांडार िततू सांघटना/ 

DGS.&D माफण त विकत घेतलेल्या बाबींच्या सांबांधात पूणण 
ाऄवधकार. 

(3) ज्या सुट्टया भागाांसाठी दरसांविदा नसतील ककिा दरसांविदा 
यादीिरील विके्रत्याांकडे माल नसेल ाअवण खरेदी निीन 
दरपत्रक मागिून कराियाची ाऄसेल ाऄशा सुट्टया भागाांच्या 
बाबतीत. 

(4) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील प्रशासन/लेखा 
विषयक कायणभार साांभाळणा-या प्रभारी राजपवत्रत ाऄवधका-
याला या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील.  

(२) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(४)कायालय प्रमुख 
 

(4) िार्नषक ₹5,000/- पयंत 

6 7 सयांत्रे, यांत्रसामग्री ाअवण साधन सामग्री 
ाआत्यादींच्या दुरुततीस मांजुरी देणे. 

(1) (1) प्रशासवनक विभाग (1), (२) ि (3) पूणण ाऄवधकार. (1) ाऄथणसांकल्पात तरतूद केलेली ाऄसली पावहज.े 
(2) दुरुततीचा िार्नषक खचण, यांत्रसामुग्रीच्या पुततकी ककमतीच्या 

25 टक्क्याांहून ाऄवधक होता कामा नये. 
(3) कायणपध्दती ाअवण सिणसाधारण वनदेशाांचे पालन केले पावहज.े  
 (4) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या 

(२) (2) विभाग प्रमुख 
(३) (3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४) (4) कायालय प्रमुख (4) िार्नषक ₹5,000/- पयंत. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या प्रभारी राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान करु 
शकतील. 

(5) ज्या प्रशासवनक विभागाांना वित्तीय ाऄवधकार “भाग - 2” मध्ये 
ह्या शक्ती प्रदान करण्यात ाअल्या ाअहेत त्याांना सदर 
शक्तींचा िापर करता येणार नाही. 

7 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

विलांब ाअकार ि धक्का भाडे ाअकारणी 
यासांबांधीच्या खचास मांजुरी देणे. 
 

(१) प्रशासवनक विभाग (1) पूणण ाऄवधकार  (1) ाऄथणसांकल्पात तरतूद ाऄसली पावहज.े 
(2) द्याियाचा विलांब ाअकार (ताब्यात घ्याियाच्या) िततुच्या 

ककमतीपेक्षा ाऄवधक नसािा. 
(3) माल ताबडतोब ाअणनू घेतलेला ाऄसािा ाअवण कोणत्याही 

प्रकारे टाळता येण्याजोगा विलांब ककिा वनष्ट्काळजीपणा 
झालेला नसािा. 

(४) ₹५,००० िरील खचाच्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये त्याबाबतचा 
ाऄहिाल विभाग प्रमुख ककिा प्रादेवशक कायालय प्रमुख याांनी 
सांबांवधत प्रशासवनक विभागाकडे पाठविणे ाअिश्यक राहील.  

(५) विभाग प्रमुखाांना  त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत 
ाऄवधकाऱयाला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

(२) विभाग प्रमुख (2) ि (3) िततुच्या ककमतीच्या  
मयादेपयंत. (३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(४)कायालय प्रमुख  
 

(४) एका प्रकरणी िततुच्या ककमतीच्या  
मयादेपयंत ककिा ₹4,०००/- यापैकी जी 
कमी  ाऄसेल त्या मयादेपयंत. 

8 17 जावहरातींिर होणारा खचण. 
 

ाऄ) िृत्तपत्रे ाऄथिा ाऄन्य छापील 
जावहरातींसाठी 
(१) प्रशासवनक विभाग  

 
 
(1)िार्नषक ₹20.00 लक्ष पयंत 

(१) कायणपध्दतीविषयक ि सिणसाधारण वनदेशाांचे ाऄनुपालन 
करण्यात याि े 

(2)ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(३) ज्या जावहरात खचासाठी (िृत्तपत्र जावहरात दर ाआत्यादी ) 

मावहती ि जनसांपकण  विभागाने दर ठरविले ाऄसतील 
त्यानुसार खचण करण्यात यािा.  ज्या जावहरातींच्या 
खचासाठी, ाईदा.स्व्हडीओ  वफल्म /ऑवडओ ाआत्यादी 
जावहरातीस मावहती ि जनसांपकण  विभागाची मान्यता घेणे 
ाअिश्यक ाअहे ती घेणे ाऄवनिायण ाऄसेल. 

(4) दूरवचत्रिाणीच्या चॅनेलिर जावहरात देण्यास वित्त विभागाची 
मान्यता घेण्यात यािी. 

(5) ज्या प्रशासवनक विभागाांना वित्तीय ाऄवधकार “भाग - 2” मध्ये 
ह्या शक्ती प्रदान करण्यात ाअल्या ाअहेत त्याांना सदर 
शक्तींचा िापर करता येणार नाही. 

(2) विभाग प्रमुख (२) िार्नषक ₹15.00 लक्ष पयंत 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (3) िार्नषक ₹10.00 लक्ष पयंत  
(४) कायालय प्रमुख  (4) िार्नषक ₹1.00 लक्ष पयंत  

ब) दूरवचत्रिाणी/ ाअकाशिाणी 
स्व्हडीओ वफल्म/ ऑडीओ/ ाआांटरनेट 
ाआत्यादींिर जावहरातींसाठी 
(१) प्रशासवनक विभाग  

 
 
 
(1)िार्नषक ₹1.00 कोटी पयंत 

(2) विभाग प्रमुख (२) िार्नषक 15.00 लक्ष पयंत 



शासन वनणणय क्रमाांकाः विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम ,भाग-2 

 

 
 

33 

ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
9 22 ाअकस्तमक खचाच्या देयकाांिर प्रवत तिाक्षरी 

करणे. 
(1) विभाग प्रमुख (1) ि  (2) पूणण ाऄवधकार 

 
     विभाग प्रमुखाांना ि प्रादेवशक कायालय प्रमुखाांना तित:च्या 

ाऄवधपत्याखालील कायालयाांतील प्रशासन/लेखाविषयक 
कायणभार साांभाळणा-या िवरष्ट्ठ राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे 
ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

(2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
 

10 31(ाऄ) 
(एक) 

पवरषद, सवमती, ाअयोग, वनकाय याांच्या 
सभासदाांना तसेच कायालयीन औपचावरक 
बैठकीतील सदतयाांना वदलेल्या 
ाऄल्पोपहाराच्या खचास मांजुरी देणे. 
 
 

(१) प्रशासवनक विभाग 
 

(१) पूणण ाऄवधकार (ाऄटींच्या 
वशवथलीकरणासह) 

(1) वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज ेि ाईपलब्ध वनधीच्या मयादेतच 
ाअदेश ाऄसले पावहजते. 

(2) बैठकीचे कामकाज बराच िळे चालण्याचे ाऄपेवक्षत ाऄसाि.े 
(3) फक्त चहा, कॉफी, सौम्य पेये देण्यात यािीत. ज्या प्रसांगी 

बैठक 3 तासाांपेक्षा ाऄवधक कालािधीसाठी चालण्याची 
शक्यता ाऄसेल ाऄशािळेी चहाबरोबर फराळाांचे पदाथण/ भोजन 
देता येतील. तथावप, याबाबतचा खचण प्रवत व्यक्तीस ₹250/- 
पेक्षा जातत ाऄसता कामा नये. 

(2)विभाग प्रमुख (२), (३) ि (४) ₹250/- पयंत 
प्रवतव्यक्ती. (३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(४)कायालय प्रमुख  

10-ाऄ 31(ाऄ) 
(एक) 

विभागाने ाअयोवजत केलेल्या 
राज्यततरीय/क्षेत्रीय/विभागीय बैठकींना 
ाईपस्तथत राहणाऱया ाऄभ्यागताांिरील 
ाऄवतथ्यापोटी खचण मांजूर करणे.  
 

1) शासनाचे सवचि  1) ि 2) प्रत्येक प्रसांगी ₹30,000/- 
पयंत. 

(1) वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े  
(2) सदर खचाच्या रकमा सांवक्षप्त देयकािर काढता येतील. 
(3) पूिीच्या सांवक्षप्त देयकाच े तपवशलिार देयक सादर 

केल्यावशिाय पुढील प्रसांगी सांवक्षप्त देयकािर रक्कम 
काढण्यास ाऄनुज्ञेयता ाऄसणार नाही. 

2) ₹37,400-67,000 गे्रड ितेन 
₹8900 पेक्षा कमी नसलेल्या 
ितेनरॅेणीत ितेन घेणारे विभाग 
प्रमुख (ज्याांना ाअवतथ्य भत्तयाांमधून 
खचण करता येत नाही ाऄसे). 

10-ब 
 
 

31(ाऄ) 
(एक) 

मांत्रालयीन सवचि िा त्यापेक्षा िवरष्ट्ठ दजाच्या 
ाऄवधका-याांकडे येणा-या ाऄभ्यागताांिरील 
ाऄवतथ्यापोटी खचण मांजूर करणे.  

 

शासनाचे सवचि ि त्यािरील िवरष्ट्ठ 
ाऄवधकारी 

प्रत्येक प्रसांगी ₹25,000/- पयंत. (1) वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े  
(2) सदर खचाच्या रकमा सांवक्षप्त देयकािर काढता येतील. 
(3) पूिीच्या सांवक्षप्त देयकाच े तपवशलिार देयक सादर 

केल्यावशिाय पुढील प्रसांगी सांवक्षप्त देयकािर रक्कम 
काढण्यास ाऄनुज्ञेयता ाऄसणार नाही. 

11 34(ाआ) 
टीप-1 

सविततर देयकासोबत जोडाियाच्या ाईप 
प्रमाणकाऐिजी  तद्सांबांधीचे प्रमाणपत्र 
देण्यासाठी कोणत्याही दुय्यम राजपवत्रत 
ाऄवधका-यास प्रावधकृत करणे. 

(1) विभाग प्रमुख (1) ि   (2) पूणण ाऄवधकार 
 

--- 
(2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

1१-ाऄ 34 ाऄवधदान ि लेखा कायालय/कोषागार 
यामधून सांवक्षप्त देयकािर रक्कम 
काढण्यासाठी मांजुरी देणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग  (१)₹4.00 लक्ष पयंत १) खचाला मांजुरी देण्यासांबांधीचे ाऄवधकार वित्तीय प्रावधकाऱयाांना 
ाऄसले तरच सांवक्षप्त देयकािर रक्कम काढता येाइल. 

(२) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(३) या वित्तीय शक्तीचा िापर करुन ितेन ि भत्त े याकवरता 

सांवक्षप्त देयके सादर करता येणार नाहीत. 

(2)विभाग प्रमुख (२)₹3.00 लक्ष पयंत 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३)₹2.00 लक्ष पयंत 
(४)कायालय प्रमुख (४)₹1.25 लक्ष पयंत 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
 
 

 

(४) काटकसरीच्या ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(५) कोणत्याही पवरस्तथतीत सांबांवधत कायालयाच्या ाअहरण ि 

सांवितरण ाऄवधकाऱयाांकडे सहा मवहन्यापुिी काढलेल्या 
एकाही सांवक्षप्त देयकाचे तपवशलिार देयक लेखा परीक्षकाांना 
सादर करण्याचे प्रलांवबत ाऄसू नये. 

(६) सांवक्षप्त देयकािर रक्कम काढण्यासाठी कायालयाकडून 
ज्ञापन/ाअदेश काढण्यात यािा ि त्यामध्ये ज्या बाबींसाठी 
रक्कम काढाियाची ाअहे, त्यामध्ये पुढील बाबींचा ाईल्लेख 
करण्यात यािा. 

ाऄ) या कायालयाकडे एकही सांवक्षप्त देयकाचे तपवशलिार देयक 
लेखा परीक्षकाांना सादर करण्याचे प्रलांवबत नाही. 

ब) या ज्ञापनान्िये काढण्यात येणाऱया सांवक्षप्त देयकाचे 
तपवशलिार देयक विवहत कालािधीत सादर करण्यात 
येाइल. 

क) सांवक्षप्त देयकाचे तपशीलिार देयक सादर करण्यास 
जबाबदार ाऄसलेल्या सांबांवधत ाऄवधकाऱयाचे(ाईदा. ाअहरण ि 
सांवितरण ाऄथिा ाऄन्य) पदनाम विवहत कराि.े 

ड) खचण सांवक्षप्त देयकाव्दारे करणे ाऄवनिायण ाअहे. 
(७) मांजुरी प्रावधकाऱयाला सदर खचाच्या बाबींसाठी प्राप्त 

झालेल्या वित्तीय शक्तीचा ाईल्लेख मांजुरी ज्ञापनात/ाअदेशात 
करण्यात यािा, जसे “वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका 
१९७८, भाग पवहला, ाईप विभाग - (क्रमाांक वलवहणे), 
ाऄनुक्रमाांक - (क्रमाांक वलवहणे), वनयम/पवरच्छेद क्रमाांक           
(वनयमपुस्ततकेच्या नािासह वलवहणे) (शा.वन.--- विभाग, 
क्रमाांक ----, वदनाांक---- वलवहणे) ”. 

(८)  सांवक्षप्त देयकािर काढलेल्या रक्कमेतून खरेदी कराियाची 
ाऄसल्यास तत्सांबांधीची पूिण तयारी केलेली ाऄसािी, 
(ाईदा.वनविदा, करारपत्रे ाऄांवतम करणे ाआत्यादी). 

(९)  या शक्ती समोरील ाआतर सिण ाऄटी व्यवतवरक्त सांवक्षप्त 
देयकािर रक्कम काढण्याची विवहत कायणपध्दती तशीच 
राहील. 

(१०) सदर वित्तीय मयादेनुसार महाराष्ट्र ाअकस्तमक खचण वनयम -
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
१९६५ च्या पवरवशष्ट्ट-एक, वििरणपत्र-दोन तसचे, शासन 
वनणणय, वित्त विभाग क्र.माअख-1005/प्र.क्र.31/2003/ 
विवनयम, वद.28.06.2005 नुसार ाऄनुज्ञेय बाबींकरीताच 
सांवक्षप्त देयकािर रक्कमा काढता येतील 

1२ ५६ तथायी ाऄवग्रमाची रक्कम वनवरृत करणे. (१)प्रशासवनक विभाग  (1) पूणण ाऄवधकार  १) तथायी ाऄवग्रमामधून केलेल्या ाअकस्तमक खचाच्या मावसक 
सरासरी खचाच्या सांदभात तथायी ाऄवग्रमाची रक्कम वनवरृत 
करण्यात यािी ाअवण लेखापरीक्षा ाऄवधकाऱयाांशी 
विचारविवनमय करुन तत्सांबांधीचे ाअदेश काढण्यात यािते. 

(२) विभाग प्रमुखासाठी तथायी ाऄवग्रम शासन मांजूर करील ककिा 
विभाग प्रमुख ाअवण शासन याांच्या दरम्यान एखादा िवरष्ट्ठ 
प्रावधकारी ाऄसल्यास त्या प्रावधकाऱयास तथायी ाऄवग्रम मांजूर 
करता येाइल.  प्रादेवशक कायालय प्रमुखाच्या बाबतीत 
सांबांवधत विभाग प्रमुख तथायी ाऄवग्रम मांजूर करतील . 

(३) विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या  तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधकाऱयाला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

(४) नव्याने ाईघडलेल्या कायालयाांच्या प्रकरणी, तथायी ाऄवग्रमाची 
रक्कम सांबांवधत लेखापरीक्षा ाऄवधकाऱयाांशी विचारविवनयम 
करुन ि सध्या ाऄस्ततत्िात ाऄसलले्या तत्सम कायालयाच्या 
प्रकरणी वनवरृत केलेल्या तथायी ाऄवग्रमाची रक्कम विचारात 
घेाउन तदथण तत्िािर वनवरृत करण्यात यािी. 

(५) शासन वनणणय,वित्त विभाग क्रमाांक माअख 2011/प्र.क्र.19 
/२०11/ विवनयम, वद.16.3.2012  ि वद.8.05.2014 नुसार 
प्रशासवनक विभागास महालेखापालाांच्या सल्ल्यावशिाय खुद्द 
विभागासाठी ि विभाग प्रमुखाांच्या कायालयासाठी ₹५,0००/- 
पयंतची तथायी ाऄवग्रमाची रक्कम वनवरृत करण्याबाबतच े
तसेच विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या दुय्यम कायालयासाठी 
महालेखापालांच्या सल्ल्यावशिाय ₹2,000/- पयंतची तथायी 
ाऄवग्रमाची रक्कम  वनवरृत करता येाइल. 

(२) विभाग प्रमुख (2) ि (3) त्याांच्या दुय्यम कायालयाच्या 
सांदभात   ₹2०,०००/- पयंत ककिा 
लेखा परीक्षा ाऄवधकाऱयाने सूवचत 
केलेली रक्कम यापैकी जी कमी ाऄसेल 
त्या रकमेएिढी. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
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सायकल-वरक्षा, ऑटोवरक्षा, टॅक्सी ककिा 
गाडी जरुरी पडेल तेव्हा भाड्याने घेण्यास 
परिानगी देणे ाअवण त्या पोटीच्या भाडे 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
  खचाच्या प्रवतपूतीस मांजुरी देणे.  

(ाऄ) 
(१) सामान, साधनसामग्री, रोख रक्कम ककिा 
तत्सम सामानाची जवे्हा त्िवरत िाहतूक 
कराियाची ाऄसेल. 
(२) कायालयीन िाहन (तटाफ कार) ाईपलब्ध 
नसेल/ाईपलब्ध कायालयीन िाहने ाऄपुरी 
पडत ाऄसतील ाऄशािळेी ाऄवतमहत्िाच्या 
ाऄभ्यागताांच्या ि राज्यशासनाच्या पाहुण्याांच्या 
ाईपयोगासाठी. 

(१)प्रशासवनक विभाग  (1) पूणण ाऄवधकार  खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(2) विभाग प्रमुख (2) ि (3) प्रवतिषी ₹60,000/- पयंत. 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(4) कायालय प्रमुख (4) प्रवतिषी ₹2०,०००/- पयंत. 

  (ब) 
(१) ाऄराजपवत्रत ाऄवधकाऱयाला (त्याच्या) 
कायालयापासून १.६० वकलोमीटरपेक्षा कमी 
ाऄांतरािर नसलेल्या तथळी ाऄवततातडीच्या 
शासकीय कतणव्यासाठी जाणे जरुरीचे ाऄसेल 
तेव्हा ककिा (सांबांवधत) राजपवत्रत 
ाऄवधकाऱयाांच्या विशेष ाअदेशानुसार ठराविक 
कायालयीन िळेेव्यवतवरक्त ाआतर िळेी 
कायालयात बोलाविण्यात ाअले ाऄसेल तेव्हा,  
(२) ज्यािळेी कायालयीन िाहन (तटाफ कार) 
ाईपलब्ध नसेल तेव्हा (त्याांच्या) 
मुख्यालयापासून ाअठ वकलो मीटर वत्रज्येच्या 
पवरसरात राजपवत्रत ाऄवधकाऱयाांच्या 
ाईपयोगासाठी. 
 

“ठराविक ाऄनुदानातून” खचण 
करण्यास सक्षम ाऄसलेला प्रावधकारी 
ककिा “विशेष ाअकस्तमक खचाच्या” 
रकमेतून खचण करण्यास सक्षम 
ाऄसलेला प्रावधकारी (महाराष्ट्र 
ाअकस्तमक खचण वनयम,1965 
मधील वनयम क्र. 5 पाहा). 

पूणण ाऄवधकार (१) फक्त ाऄत्यािश्यक ाऄसेल तेव्हाच ाअवण ाऄटळ पवरस्तथतीत 
ाऄसा खचण प्रावधकृत करण्यात यािा ाअवण तो खचण मांजूर 
ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 

(२) सािणजवनक िाहनाचा िापर लोकसेिचे्या दृष्ट्टीने वहतकारक 
ाऄसेल तेव्हाच ाअवण शासकीय कमणचा-याांचे मुख्यालय ज्या 
शहरात ाअहे त्या शहराच्या नगरपावलका हद्दीतच करािा. 

(३) कायालयीन कतणव्यासाठी कराियाच्या प्रिासाचे ाऄांतर 
सांबांवधत शासकीय कमणचा-याच्या कायालयापासून सिात 
जिळच्या मागाने 1.60 वकमी पेक्षा कमी ाऄसता कामा नये 
ाअवण (ाऄशा प्रिासासाठी) ाआतर तितत प्रकारचे िाहन ाईपलब्ध 
नसेल तेव्हा, 

टीप - ाऄत्यांत वनकडीच्या प्रसांगी (याविषयीचा) खचण करण्यास 
सक्षम ाऄसलेल्या प्रावधका-यास ही शतण वशथील करता येाइल 
परांतू वनकडीचे तिरूप तपष्ट्ट करणारे प्रमाणपत्र देणे 
ाऄत्यािश्यक रावहल. 

(४) ज्या कायालयाांना “तटाफ कासण” देण्यात ाअल्या ाअहेत ाऄशा 
प्रकरणात “सदर प्रिासासाठी तटाफ कार ाईपलब्ध करता 
ाअली नाही” ाऄसे प्रमाणपत्र देणे ाऄत्यािश्यक रावहल. 

(५) ज्यािळेी एकापेक्षा ाऄवधक ाऄवधका-याांना एखाद्या विवशष्ट्ट 
वठकाणी एकाच िळेी जाणे ाअिश्यक ाऄसते त्यािळेी 
ाऄनेकाांनी वमळून एक िाहन भाड्याने घेाउन, तसेच ज्या ज्या 
वठकाणी “Share-a-Taxi”ची सोय ाईपलब्ध ाऄसेल त्या 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
वठकाणी त्या सेिा/सुविधेचा फायदा घेाउन खचात बचत 
करण्यात यािी. 

(६) एका शासकीय कमणचा-यास कोणत्याही एका मवहन्यात 
यासांबांधी द्याियाच्या खचाच्या प्रवतपूतीची एकूण रक्कम 
₹1,500/- पेक्षा ाऄवधक ाऄसता कामा नये. 

(७) विभाग प्रमुख/प्रादेवशक कायालय प्रमुख/ कायालय प्रमुख 
ाईपरोल्लेवखत शतीच्या पूतणतेच्या ाऄधीन राहून त्याांनी तित: 
सािणजवनक िाहन भाड्याने घेण्यापोटी केलेल्या खचाची 
प्रवतपूती तित: करून घेाउ शकतील. 

(८) कायालयीन कामकाजासाठी (सामान, साधनसामग्री 
ाआत्यावदच्या त्िरीत िाहतूकीसाठी) मीटरिर ाअधावरत ज्या 
िाहनाांचे भाडे ाअकारण्यात येते ते िगळून ाआतर िाहन 
भाडेदराने घ्याियाचे ाऄसल्यास विभाग प्रमुख/प्रादेवशक 
कायालय प्रमुख याांची मांजूरी घेण्यात यािी ि ाऄसे िाहन 
भाड्याने घ्याियाचे ठरेल तेव्हा त्या मुख़्यालयाच्या 
वठकाणाचा भाडेदर विचारात घ्यािा ि वनविदा मागिून 
कमीतकमी भाडेदराने िाहन भाड्याने घ्याि.े 
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मांत्रालयीन सवचि िा त्यापेक्षा िवरष्ट्ठ दजाच्या 
ाऄवधका-याांकडे येणा-या कें द्र ि ाऄन्य 
राज्यातील ाऄभ्यागताांसाठी कायालयीन 
िाहन (तटाफ कार) ाईपलब्ध नसेल / ाईपलब्ध 
कायालयातील िाहने ाऄपुरी पडत ाऄसतील, 
ाऄशा िळेी प्रिासापोटी खचण मांजूर करणे. 

शासनाचे सवचि ि त्यािरील िवरष्ट्ठ 
ाऄवधकारी 
 

 पूणण ाऄवधकार 
 

(1) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. त्यासाठी 
ाअिश्यकतेनुसार विभागाने तरतूद ाईपलब्ध करुन घ्यािी. 

(2) सदर खचाच्या रकमा सांवक्षप्त देयकािर काढता येतील. 
(3) पूिीच्या सांवक्षप्त देयकाच े तपवशलिार देयक सादर 

केल्यावशिाय पुढील प्रसांगी सांवक्षप्त देयकािर रक्कम 
काढण्यास ाऄनुज्ञेयता ाऄसणार नाही. 

१४ 62 कायालयाकवरता दूरध्िनी (दूरध्िनी यांत्राच्या 
खरेदीसह) मांजूर करणे. 

 प्रशासवनक विभाग त्याांच्या वनयांत्रणाखालील 
कायालयाांकवरता दूरध्िनीच्या बाबतीत 
पूणण ाऄवधकार 

     बृहन्मुांबाइतील कायालयातील दूरध्िनीच्या बाबतीतील ाअदेश 
सामान्य प्रशासन विभाग ि वित्त विभाग याांच्या 
विचारविवनमयाने काढण्यात यािते. 

14- ाऄ 62 त्याांच्या प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील 
कायालयात बसविण्यात ाअलेल्या 
दूरध्िनीयांत्राला प्लग ाअवण सॉकेट जोडणी 
मांजूर करणे.  

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2), (3) ि (4) पूणण ाऄवधकार (१) ाऄशी व्यितथा करणे सािणजवनक सेिचे्या दृष्ट्टीने ाअिश्यक 
ाअहे याबाबत सक्षम प्रावधका-याने तित:ची खात्री करून 
घ्यािी. 

(2) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(3) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 

कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार 

(2) विभाग प्रमुख  
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(4)कायालय प्रमुख  
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: 
प्रदान करता येतील. 

15 62 दूरध्िनीच्या तथानाांतरासाठीच्या ाऄनािती 
खचास मांजूरी देणे.  

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2), (3) ि (४) पूणण ाऄवधकार (1) तथाांनातराचा खचण हा दूरध्िनी विभागाने ाअकारलेल्या 
खचााआतका मयावदत ाऄसला पाहीजे. 

(2)  प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार  
साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: 
प्रदान करता येतील. 

(2) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४)कायालय प्रमुख 

16 64 वकरकोळ बाांधकाम, ाऄवधकाऱयाांसाठी ककिा 
कायालयाच्या गरजसेाठी लाकडी दालने 
बनविण्याच्या ाअवण दुरुततीच्या खचास 
मांजुरी देणे ि त्या प्रयोजनासाठी रकमाांच े
वनयत िाटप करणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग  (1) प्रत्येक प्रकरणी  ₹4.00 लक्ष पयंत      विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधकाऱयाला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

 
 

(२) विभाग प्रमुख (2) प्रत्येक िषासाठी ₹2.00 लक्ष पयंत 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (3) प्रत्येक िषासाठी ₹1.00 लक्ष पयंत 
(४)कायालय प्रमुख  (4) प्रत्येक िषासाठी ₹40,०००/- 

पयंत 
17 

 
 

64 मांजूरीप्राप्त खचाच्या ाऄांदाजातील ाअकस्तमक 
खचासाठी केलेली तरतूद, ाऄांदाजपत्रकात 
ज्यासाठी तरतूद केलेली नाही ाऄशा निीन 
वकरकोळ बाांधकाम, ाऄवधका-याांसाठी ककिा 
कायालयाच्या गरजसेाठी लाकडी दालने 
बनविण्याच्या ककिा दुरुततीकरीता िळविणे.  

(१) विभाग प्रमुख 
 

(1) प्रत्येक प्रकरणी  ₹1.00 लक्ष  पयंत      विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-यास हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. (2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

 
 (2) प्रत्येक प्रकरणी  ₹60,०००/- 

पयंत 

1८ 6८ (ाऄ) त्याांच्या तित:च्या कायालयातील ाअवण 
त्याांच्या दुय्यम कायालयातील ाईष्ट्मावनिारक 
साधनसामग्रीसाठी (िातानुकुवलत सयांत्र 
नव्हे, कुलर यांत्र, िाळयाचे पडदे ाआत्यादी) 
खचण मांजूर करणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग  (1) पूणण ाऄवधकार  (१)”कायालयीन खचण” या वशषाखाली मांजूर केलेल्या 
ाऄनुदानातून खचण भागविण्यात यािा. 

(२) विभाग प्रमुख त्याांच्या  तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला ह्या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

(२) विभाग प्रमुख (2) ि (3) प्रवतिषी प्रवत कायालय 
₹25,०००/- पयंत (३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

 (४)कायालय प्रमुख  (४) प्रवतिषी प्रवत कायालय ₹7,500/- 
पयंत 

(ब) िातानुकुवलत यांत्रे खरेदी करणे ि त्या 
खचाला मांजुरी देणे. 

 

प्रशासवनक विभाग  
 
 

पूणण ाऄवधकार  
 

(१) िवरष्ट्ठ ितेन सांरचनेतील ितेनबाँड  ₹37,400-67,000 ि गे्रड 
ितेन ₹10,000/- (विद्यापीठ ाऄनुदान ाअयोगाची ितेनरॅेणी 
सोडून) ाऄवधकाऱयाांसाठीच खरेदी करता येाइल. 

(२) विद्यापीठ ाऄनुदान ाअयोगाच्या ितेनरॅेणी िवरष्ट्ठ 
समयरॅेणीतील ितेनाशी तुलनेसाठी िापरता येणार नाही.  

1९ 6९ शासकीय िाहनाांच्या देखभालीिरील, ती 
सुस्तथतीत ठेिण्यासाठी ाअवण त्याांच्या 

(१)प्रशासवनक विभाग  (1) पूणण ाऄवधकार  1) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(२) जर िाहन शासकीय कायणशाळेत दुरुतत करण्यात ाअल े(२) विभाग प्रमुख (2) ि (3) 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
दुरुततीसाठीच्या खचास मांजुरी देणे [पेरोल, 
वडझेल, ाआांवजन ऑाइल याांिरील खचाचा (या 
शक्तीच्या िणणनात) ाऄांतभाि राहणार नाही.] 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख  (ाऄ) पेरोलिर चालणाऱया  प्रत्येक 
िाहनासाठी  प्रवतिषी ₹50,०००/- पयंत 

(ब) वडझेलिर चालणाऱया  
 प्रत्येक िाहनासाठी  प्रवतिषी 

₹60,०००/- पयंत 

नसेल तर प्रादेवशक पवरिहन ाऄवधकारी, औद्योवगक प्रवशक्षण 
सांतथा, तांत्रवनकेतन सांतथा, जलसांपदा, सािणजवनक बाांधकाम 
विभागाचे याांवत्रक विभागातील कायणकारी ाऄवभयांता ाअवण 
कृवष ि पदुम विभागातील प्रादेवशक दुग्ध शाळा ाऄवभयांता, 
कृवष ाऄवभयांता, ाऄधीक्षक, शासकीय पवरिहन सेिा याांनी (या 
विषयीचा) खचण िाजिी ाऄसल्याबद्दल प्रमावणत केलेले ाऄसले 
पाहीज.े सदर ाऄवधकाऱयाांनी त्याांच्या तित:च्या 
कायालयाप्रमाणे ाऄन्य शासकीय कायालयाच्या गरजपे्रमाणे 
तपासणीाऄांती तातडीने ाऄसे प्रमाणपत्र द्याि.े 

(३) कायणपध्दती विषयक वनयमाांचे ाअवण ाआतर सिणसाधारण 
वनदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(४) खचात काटकसर करण्यासांबांधी िळेोिळेी काढलेल्या 
ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(५)टायर,टयबू,बॅटरी ाआत्यादी बदली करण्यासाठी येणाऱया 
खचाचा या शक्तीच्या िणणनामध्ये ाऄांतभाि राहील. 

(६)विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या  राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला ह्या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

(४)कायालय प्रमुख (४)  
(ाऄ) पेरोलिर चालणाऱया  
 प्रत्येक िाहनासाठी  प्रवतिषी 

₹15,०००/- पयंत 
(ब) वडझेलिर चालणाऱया  
 प्रत्येक िाहनासाठी  प्रवतिषी 

₹१3,५००/- पयंत 
 

1९-ाऄ 6९ कायालयीन िाहने (तटाफ कार) ि शासकीय 
िाहनाांसाठी पेरोल/ वडझेल/िांगण तेल, 
/ाआांवजनऑाइल/ सी.एन.जी. खरेदी 
करण्यासाठी  खचण मांजूर करणे. 
 

(१) प्रशासवनक विभाग  (1) पूणण ाऄवधकार  (१) ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पाहीज.े 
(२)सिणसाधारण वनदेशाांचे, खचामध्ये काटकसर करण्यासांबांधीच्या 

ाअदेशाांचे ाअवण सांबांवधत वनयमाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(३) विभाग प्रमुख त्याांच्या  तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला ह्या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

 

(२) विभाग प्रमुख (2) ि (3)  
(ाऄ) त्याांच्या तिाधीन ाऄसलले्या 

“तटाफ कार” करीता प्रवतिषी ३००० 
वलटर/३००० वकलोगॅ्रम पयंत. 

(ब) त्याांच्या दुय्यम ाऄवधकाऱयाांच्या 
तिाधीन ाऄसलेल्या “तटाफ कार” 
करीता, जर त्याांच्या सांदभात विवहत 
केलेल्या मयादेबाहेर जातत खचण होणार 
ाऄसेल तर प्रवतिषी १००० वलटर / 
१००० वकलोगॅ्रम पयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
 

(४)कायालय प्रमुख (4) प्रवतिषी २००० वलटर /       २००० 
वकलोगॅ्रमपयंत. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
19-ब 69 सध्या ाऄसलेल्या मोटार िाहनाांच्या बदली 

त्याच प्रकारची मोटार कार, जीप ककिा 
मोटार-सायकल ाआत्यादी बदली म्हणनू 
खरेदी करण्याच्या प्रिशेकरासहीत खचास 
मांजुरी देणे. 
 

राज्य ततरीय िाहन ाअढािा सवमती पूणण ाऄवधकार (१) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पाहीज.े 
(२) ज ेमोटार िाहन बदलून निीन घ्याियाचे विचाराधीन ाअहे ते 

प्रचवलत ाअदेशानुसार बदली करण्यास योग्य ाऄसले पाहीज.े 
प्रचवलत सूचनाांच्या ाअधारे सध्या ाऄसलेले िाहन वनकालात 
काढल्याचे ाअदेश वनगणवमत केल्यानांतरच निीन िाहन 
खरेदीची मागणी नोंदविण्यात यािी. 

(३) वित्त विभागाच्या शा.वन. क्र.िाहन 
2014/प्र.क्र.9/14/विवनयम, वद.8.05.2014, 
वद.4.08.2014 ि वद.7.08.2014  च्या शासन वनणणयानुसार 
(तसेच यासांदभात िळेोिळेी काढण्यात ाअलेल्या 
ाअदेशानुसार ) ाऄनुज्ञेय ककमत मयादेत पसांतीनुसार 
राज्यततरीय िाहन ाअढािा सवमतीच्या पूिण सांमत्तीने िाहने 
खरेदी करण्यात यािीत. 

(४) बदली िाहन खरेदी केल्याच्या वदनाांकापासून 2 मवहन्याांच्या 
ाअत वनकालात काढाियाच्या िाहनाांची तद्नुषांवगक  
सूचनाांच्या ाअधारे वललािाद्वारे विल्हेिाट लािण्यात यािी. 
जुन्या िाहनाच्या बदली निीन िाहन खरेदी करण्याच्या 
ाअदेशात जुने िाहन वनकाली काढण्याच्या ाअदेशाचा ाईल्लेख 
करण्यात यािा. 

(५) कें द्र शासन पुरतकृत योजना, तसेच राज्य शासनेतर वनधीद्वारे 
राबविण्यात येणाऱया ाआतर कोणत्याही योजनाांसांदभात खरेदी 
केलेली िाहने, तसेच देणगीरुपाने वमळालेली िाहने, 
वनलेवखत केल्यानांतर त्याांच्या बदली निीन िाहन खरेदी 
करण्यासाठीही  हे ाअदेश  लागू राहतील. 

(६) जुन्या िाहनाच्या क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेचे िाहन खरेदी 
कराियाचे झाल्यास ाऄशाप्रकरणी जुने िाहन ज्या 
प्रयोजनासाठी खरेदी करण्यात ाअले होते त्यात बदल होाउ 
नये. 

19-क 
 
 
 

69 
 
 
 

शासकीय िाहन वनरुपयोगी ठरविण्यास 
मांजुरी देणे. 
 
 

 (1)प्रशासवनक विभाग (1), (2), (3) ि (४)  पूणण ाऄवधकार 
 
 

(1) वनरवनराळया िाहनाचे ाअयषु्ट्य खालील ाऄटींिरुन ठरविण्यात 
याि.े 

  धािल्याचे ाऄांतर (वकलोवमटसणमध्ये) ाअवण िाहने िापरण्याचा 
कालािधी (िषामध्ये) यापैकी ज ेनांतर पूणण होाइल ते. 

(2) विभाग प्रमुख 
 (३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
 (4)कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
ाऄ.क्र िाहनाांचा प्रकार वकलोवमटसण िषण 

1 लॉरी ि ाआतर 

ाऄिजड मोटार 

िाहने 

2,00,000 10 

2 मोटार िाहने ि 

जीप 

2,40,000 10 

3 मोटार सायकली 3,00,000 10 

(२) िरील ाऄटी पूणण करण्यापूिीच, एखादे िाहन (ाऄपघात ककिा 
मोठ्या प्रमाणािरील वबघाड) वनरुपयोगी ठरिाियाचे 
झाल्यास कायणकारी ाऄवभयांता(याांवत्रकी), जलसांपदा विभाग/ 
कायणकारी ाऄवभयांता (याांवत्रकी), सािणजवनक बाांधकाम 
विभाग/कृवष ाऄवभयांता, कृवष विभाग, शासकीय पवरिहन सेिा 
ककिा प्रादेवशक पवरिहन ाऄवधकारी, याांचेकडून “ िाहन 
दुरुतत करुन या पुढे ाईपयोगात ाअणणे ाअर्नथकदृष्ट्या 
वकफायतशीर राहणार नाही ”  ाऄसे प्रमाणपत्र वमळाल्यािरच 
ते िाहन वनरुपयोगी ठरविण्यात याि.े 

20 73 ाईक्त कामाच्या दराने लेखवनकाचा ि प्रती 
काढण्यासांबांधीच्या ाअकारास मांजुरी देणे. 

 ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 

 
 

20-ाऄ 73 सांगणकािर टांकवलवखत/ ाऄन्य कामे करिून 
घेण्याबाबत. 

प्रशासवनक विभाग पूणण ाऄवधकार (1) वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(2)  शक्यतो  ाईपलब्ध मनुष्ट्यबळातून काम करुन घेण्यात याि.े  
(3)  एखाद्या ाऄत्यांत तातडीच्या कामासाठी ि ाईपलब्ध 

मनुष्ट्यबळाकडून काम करिून घेता येणे शक्य नसल्यास ाऄशा 
प्रकारे काम करिून घेता येाइल. 

(4) एखाद्या कामाची ाअधीची सॉफ्टकॉपी ाईपलब्ध ाऄसल्यास ि 
त्यात थोड्याफार प्रमाणात सुधारणा कराियाची ाऄसल्यास 
या वित्तीय ाऄवधकाराखाली काम करण्यात येाउ नये. 

(5) द्याियाच्या मांजुरीच्या ाअदेशामध्ये प्रवतपृष्ट्ठ  दर तपष्ट्टपणे 
नमूद करण्यात यािा. 

(6) सदर काम विवहत कायणपद्धती (दरकरार/वनविदा पध्दती ) 
ाऄिलांबून करण्यात याि.े  

20-ब 73 छायाप्रती (फोटो कॉपीाआांग) चक्रमुद्रण, 
ाऄमोवनया ब्ल्यू कप्रटस छपााइ, कोटण फी मुद्राांक 

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2), (3) ि (४) पूणण ाऄवधकार (1) वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(2) शासकीय कायालयाच्या/विभागाच्या नेहमीच्या (२) विभाग प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
िगैरे प्रयोजनासाठी जवे्हा ाऄसा खचण 
तातडीच्या िळेी करणे क्रमप्राप्त ाऄसते 
त्यासाठीच्या खचास मांजुरी देणे. 

(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख ाअिश्यकतेसाठी ाअवण दररोजच्या गरजाांसाठी या शक्तीचा 
िापर करता येणार नाही. 

(3) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार 
साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधका-याला ह्या शक्ती पुन: प्रदान 
करता येतील. 

(४)कायालय प्रमुख 
 

21 75 निीन वनमाण केलेल्या कायालयासाठी एक 
िषापयंत ाऄवतवरक्त लेखनसामग्रीचा मुक्त 
पुरिठा मांजूर करणे. 

(1) विभाग प्रमुख (१)ि (2) पूणण ाऄवधकार (1) वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(2) कायणपध्दतीविषयक ि सिणसाधारण वनदेशाांचे ाऄनुपालन 

करण्यात याि.े 
(3)विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या प्रभारी 
राजपवत्रत ाऄवधका-याला ह्या शक्ती पुन: प्रदान करू 
शकतील. 

(२) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
  
 
 

22 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयीन ाईपयोगासाठी 
ककिा त्याांच्या प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील 
दुय्यम कायालयाांसाठी निीन मराठी 
टांकलेखन यांत्रे विकत घेण्यास मांजुरी देणे. 

 ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 

 
 
 

23 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयीन ाईपयोगासाठी 
ककिा त्याांच्या प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील 
दुय्यम कायालयासाठी निीन ाआांग्रजी 
टांकलेखन यांत्रे विकत घेण्यास मांजुरी देणे. 

 ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 

 

23- ाऄ 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयीन ाईपयोगासाठी 
ककिा दुय्यम कायालयाच्या ाईपयोगासाठी 
निीन ाआांग्रजी/मराठी टांकलेखन यांत्रे खरेदी 
करण्यास मांजुरी देणे. 

 ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 

 

23-ब 76 निीन ाआलेक्रॉवनक टांकलेखनयांत्र खरेदी 
करण्यास मांजुरी देणे. 

 ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 

 

24 76 त्याांच्या तित:च्या कायालयातील ाअवण/ककिा 
दुय्यम कायालयाांतील  टांकलेखन यांत्राच्या 
दुरुततीसाठी  मांजुरी देणे. 

 ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 

 

24-ाऄ 76 जुनी/वझजलेली टांकलेखन यांत्रे ाअवण 
ाईपयोगासाठी ाऄपात्र ाऄशी टांकलेखन यांत्र े

 ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
वनकामी ठरविणे. 

25 76 भाडे तत्िािर टांकलेखन यांत्रे घेणे  ाअिश्यकता नसल्याने ही शक्ती 
िगळण्यात ाअली ाअहे. 

 
 

25-ाऄ 76 सांगणक कप्रटरसह भाडे तत्िािर घेणे प्रशासवनक विभाग  
 

मावसक ₹4,00०/- पयंत प्रवतमहा 
एका सांगणकासाठी 

(1) भाडेपट्टीचा कालािधी बारा मवहन्याांपेक्षा जातत ाऄसता कामा 
नये.  

(2) प्रशासवनक विभागाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

(३) या कारणासाठी दरपत्रके मागविण्यात यािीत. 
(४) खचात काटकसर करण्याबाबत शासनाने िळेोिळेी 

काढलेल्या सिणसाधारण ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(५) सांगणक सुस्तथतीत ि ाअिश्यक सॉफ्टिाेऄरने पवरपूणण ाऄसला 

पाहीज.े  
26 76 प्रवतवलपी यांत्राचा (डुप्लीकेटींग मशीन) ककिा 

चक्रमुद्रण यांत्राचा (सायक्लोतटायकलग मशीन) 
पुरिठा करण्यास मांजुरी देणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1),(२) ि  (3) पूणण ाऄवधकार 
 

(1) सांचालक, शासकीय मुद्रण ि लेखन सामग्री याांच्याद्वारे 
पुरिठा करण्यात यािा. 

(2) सांबांवधत प्रमाणकाचे ाअवण विवहत कायणपध्दतीचे ाऄनुपालन 
करण्यात याि.े 

(3) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(4) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 

कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार 
साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: 
प्रदान करता येतील. 

(2) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
 

2६-ाऄ 76 निीन विद्यतु फोटो कॉपी यांत्र (झेरॉक्स 
मशीन) /रेसोग्राफ मशीन खरेदी करण्यास 
मांजुरी देणे. 

प्रशासवनक विभाग  
 

 पूणण ाऄवधकार 
 

(१) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पाहीज.े 
(२) विद्यतु फोटो कॉपी यांत्राची एकूण सांख्या प्रशासवनक विभाग / 

विभाग प्रमुखाांचे कायालयात तीन, तर प्रादेवशक कायालय 
प्रमुखाांच्या कायालयात दोन ि कायालय प्रमुख याांचे 
कायालयात एक याहून जातत ाऄसता कामा नये. 

(३) मध्यिती भाांडार खरेदी सांघटनेने वनवरृत केलेल्या 
दरपत्रकानुसार खरेदी करण्यात यािी. शक्य ाऄसेल तेथे 
प्रशासवनक विभाग ाअवण त्याांच्या वनयांत्रणाखालील कायालये 
याांची मागणी एकवत्रत करुन िार्नषक खरेदी करण्यात यािी. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
(४) विके्रता ाऄथिा विके्रते वनवरृत करणे ाअवण कोणत्या प्रकारची 

यांत्रे विकत घ्याियाची हे ठरविण्यासाठी ाऄवधकाऱयाांची खरेदी 
सवमती नेमणे ाअिश्यक ाअहे ककिा कसे ते प्रत्येक मांत्रालयीन  
विभागाने ठरिाि.े 

(५) फोटो कॉवपाऄर /रेसोग्राफ मशीन चालकाांची पदे नव्याने 
वनमाण करण्यात येाउ नयेत. 

(६) प्रत्येक यांत्र सुस्तथतीत रहाि े यासाठी योग्य ते 
देखभालविषयक करार करण्यात यािते. 

(७) सध्या ाऄस्ततत्िात ाऄसलेली यांत्रे त्याांच्या खरेदीच्या 
वदनाांकापासून ५ िषापयंत बदलण्यात येाउ नयेत. 

(८) जुन्या यांत्राांची दुरुतती करणे खचाच्या दृष्ट्टीने व्यिहायण नाही. 
त्याांच्या बदली निीन यांत्रे खरेदी करणे याचा समािशे ाऄसेल.  

(९) सामान्य प्रशासन विभागाने वनधावरत केलेल्या विद्यतु फोटो 
कॉपी यांत्राांची सांख्या, प्रकार ाआत्यादी बाबतची मागणदशणक तत्िे 
विचारात घ्यािी. 

(१०) जर सध्याच्या यांत्राबद्दल निीन बदली यांत्र घेण्यात ाअले तर 
जुन्या यांत्राची विल्हेिाट निीन बदली यांत्र खरेदीच्या 
वदनाांकापासून तीन मवहन्याांच्या ाअत वललािाद्वारे लािून 
रक्कम शासनाकडे जमा करािी. 

26-ब 76 झेरॉक्स मशीन भाडेतत्िािर घेणे. प्रशासवनक विभाग 
 
 

 

पूणण ाऄवधकार (1) विद्यतु फोटो कॉपी यांत्राची एकूण सांख्या प्रशासवनक विभाग 
/विभाग प्रमुखाांचे कायालयात तीन, तर प्रादेवशक कायालय 
प्रमुखाांच्या कायालयात दोन ि कायालय प्रमुख याांचे 
कायालयात एक याहून जातत ाऄसता कामा नये. 

(2) विभागाने िर नमूद ाऄ.क्र.26-ाऄ, वनयम-76 ाऄन्िये मशीन 
खरेदी केलेली नसल्यास ककिा खरेदी करण्यात ाअलेली 
मशीन जातत कालािधीसाठी नादुरुतत ाऄसल्यास 
भाडेतत्िािर मशीन घेता येाइल. 

(3) भाडेपट्टीचा कालािधी बारा मवहन्याांपेक्षा जातत ाऄसता कामा 
नये. 

(4) या कारणासाठी विवहत पध्दतीने दरपत्रके मागविण्यात 
यािीत. 

(5) खचात काटकसर करण्याबाबत शासनाने िळेोिळेी 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
काढलेल्या सिणसाधारण ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(6) ाईद्योग सांचालनालयामाफण त वनवरृत करण्यात येणाऱया 
प्रवतपृष्ट्ठ छायाांकनाचा दर विचारात घेण्यात यािा. 

27 76 विजिेर चालणारी/हाताने चालविण्याची 
ाआलेक्रॉवनक (सौर ाईजिेर चालणारी यांत्रे 
धरुन) पवरगणन यांत्रे (कॅलक्यलुेटींग मशीन) 
विकत घेण्यासाठी मांजुरी देणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग (1),(२) ि  (3) पूणण ाऄवधकार 
 
 

(1) विवहत प्रमाणकाांचे ि कायणपध्दतीचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(2) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(3) एखाद्या कायालयाच्या गरजेसाठी ाऄत्यािश्यक पवरगणन 

यांत्राची सांख्या, लेखा ठेिणे, ाऄथणसांकल्पीय ाऄांदाज तयार 
करणे, साांस्ख्यकी ाअकडेिारीचे सांतकरण (प्रोसेकसग), 
लेखापवरक्षण देयके तयार करणे िगैरे काये ज्याांच्याकडे 
सुपुदण करण्यात ाअली ाअहेत ककिा ज्या कमणचा-
याांना/ाऄवधका-याांना ाऄशी कामे करािी लागतात ाऄशा 
कमणचाऱयाांची / ाऄवधका-याांची सांख्या विचारात घेाउन 
ठरिािी. 

(4) प्रशासवनक विभाग/ विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार 
साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: 
प्रदान करू शकतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(4) कायालय प्रमुख 
 

(4) प्रत्येकी ₹1,000/- पयंत ककमत 
ाऄसलेली  पवरगणन यांत्रे विकत 
घेण्यापुरते. 

27-ाऄ 76 निीन सांगणक यांत्रणा खरेदी करणे 
ाअवण/ककिा सध्या ाईपलब्ध ाऄसलेल्या 
सांगणक यांत्रणेत िाढ/ाइ-गव्हनणन्स यांत्रणा ाआ. 
त्याची रॅेणीिाढ करण्यास मांजुरी देणे. तसचे 
त्यासाठी ाअिश्यक ाऄसणारी िातानुकुवलत 
यांत्रणेची माांडणी ि देखभाल दुरुतती. 

(१)प्रशासवनक विभाग (१) पूणण ाऄवधकार (ततांभ-6 मधील ाऄट 
क्र.2  ि 3 च्या ाऄधीन) 

(१) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पावहज.े 
(२) प्रशासवनक विभाग ककिा त्याांच्या वनयांत्रणाखालील 

कायालयासाठी कराियाची सांगणक यांत्रणेची खरेदी 
सांचालक (मावहती ि तांत्रज्ञान) याांच्या सल्ल्याने ि त्याांनी 
िळेोिळेी वनगणवमत केलेल्या ाअदेशानुसार करािी. 

(३) सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन वनणणय सीओएम-
1001/प्र.क्र.174/01/39, वदनाांक 29.10.2001 ि सामान्य 
प्रशासन विभाग शासन वनणणय क्रमाांक, मातांस 
2011/प्र.क्र.125/39, वद.23.9.2011 या ाअदेशातील 
तरतूदी ि िळेोिळेी या ाअदेशाांत केलेल्या सुधारणा याांचे 
पालन करणे ाअिश्यक ाऄसेल. 

(४) निीन यांत्रणेची एकूण ककमत (ाअिश्यक वकरकोळ नागरी 
बाांधकामे, ाअिश्यक सांगणक फर्ननचर ाअवण सॉफ्टिाेऄर 
पॅकेजसेसाठीचे प्रारांवभक तिावमत्िधन धरुन) ₹2०.00 
लक्षाांपेक्षा जातत ाऄसता कामा नये. तसेच ाईपलब्ध यांत्रणेत 

(२) विभाग प्रमुख (२) ₹4.00 लक्ष पयंत 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) ₹2.00 लक्ष पयंत 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
कराियाची िाढ ाऄथिा सुधारणा यासाठीचा खचण ₹4.00 
लक्षाांपेक्षा जातत ाऄसता कामा नये. 

(५) एन.ाअय.सी.द्वारे ाईपलब्ध केल्या जाणाऱया विनाशुल्क 
सुविधाांचाही फायदा घेण्यात यािा. 

(६) सांगणक ऑपरेटर, डेटा एन्री ऑपरेटर, ाआत्यादी निीन पदे 
वनमाण करण्यात येाउ नयेत. 

(७) योग्य ते सेिा सांविदा करार करण्यात यािते. 
(८) सांगणक यांत्रणेतील कॉम्प्यटूर सव्हणर ि लॅन साठी ाईपयकु्त 

स्तिचेस ाअवण रॉाउटसणसाठी िातानुकुवलत यांत्रणा ाअिश्यक 
ाअहे. 

(९) िातानुकुवलत यांत्रणेची खरेदी विवहत कायणपध्दतीनुसार 
करण्यात यािी. 

(१०) सांगणक यांत्रणेची ि िातानुकुवलत यांत्रणेची माांडणी 
सािणजवनक बाांधकाम विभाग (विद्युत) याांचेमाफण त करण्यात 
यािी. 

(११) िातानुकुवलत यांत्रणेची दुरुतती ि देखभाल सािणजवनक 
बाांधकाम विभागामाफण त करण्यात यािी ि त्यासाठी लागणारा 
खचण सांबांवधत विभागाने २८.५ टक्के सेंटेज चाजसेसहीत 
सािणजवनक बाांधकाम विभागास (विद्यतु) ाईपलब्ध करुन द्यािा. 

(१२) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला ह्या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

27-ब 76  सांगणकासाठी लागणाऱया कॉम्पॅक्ट वडतक, 
वडवजटल स्व्हडीओ वडतक (कोऱया), 
य.ुएस.बी.,  पेन ड्रााइव्ह, की बोडण, तटीकसण, 
कप्रटरसाठी ाआांक कारेज ाआत्यादी खरेदी करणे 
ि त्याांचे वरफीलींग करणे ाअवण तद्नुषांवगक 
ाऄन्य बाबी ाआत्यादी  विकत घेण्यासाठी खचास 
मांजुरी देणे 

(1)  प्रशासवनक विभाग (1), (2) , (3) ि (४) 
प्रवत सांगणक िार्नषक ₹10,000/- च्या 

मयादेपयंत  

(1) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पावहज.े 
(2) खरेदी सांबांधीच्या नेहमीच्या कायणपध्दती विषयक वनयमाांचे 

ाअवण ाआतर सिणसाधारण वनदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(3) खचण काटकसरीने करण्याबाबत सांबांवधत प्रावधका-याांनी 

ाअिश्यक ती काळजी घ्यािी.  
 (4) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या 

कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान करु 
शकतील. 

 

(२) विभाग प्रमुख 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(4) कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
27-क 76 फॅक्स मशीन खरेदीच्या खचाला मांजुरी देणे प्रशासवनक विभाग  

 
 पूणण ाऄवधकार 
 

(1) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(2) प्रथमत: एस.टी.डी. सुविधेसह दूरध्िनीस मांजुरी सामान्य 

प्रशासन विभागाकडून प्राप्त करुन घ्यािी. 
(3) दर करारािरील मॉडेल दर करारािरील कां पनीकडून खरेदी 

करण्यात याि.े 
27-ड 

 
 
 
 

76 
 
 

 फॅक्स रोल ि तद्नुषांवगक सामग्री खरेदी 
खचाला मांजुरी देणे 
 

(1)प्रशासवनक विभाग (1), (2),  (3) ि (४)  पूणण ाऄवधकार  
 
 

 

(१) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(२) फॅक्स रोल ि तद्नुषांवगक सामग्री विवहत पध्दतीने 

मागविण्यात यािी. 
(३) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या 

कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान करु 
शकतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४)कायालय प्रमुख 
 

28 76 शासकीय कायालयामध्ये ाईपयोगात येत 
ाऄसलेल्या विविध यांत्राांच्या दुरुततीिरील 
खचास मांजुरी देणे ककिा ती सुस्तथतीत 
ठेिण्यासांबांधीचा/सेिा सांविदेचा करार करणे, 
ती यांत्रे ाऄशी :-- 
1. फोटोकॉवपयर 
2. ाआलेक्रॉवनक पवरगणन यांत्रे 
3. प्रवतवलपी यांत्र/चक्रमुद्रण यांत्र 
4.  ाआलेक्रावनक/पोतटल फ्राँ ककग यांत्र 
5. बॅ्रडमा छपााइ यांत्र 
6.कायालयीन तराजू / िजन         मापक 
7. पवरगणन यांत्रे 
8. वछद्रक (पांकचग मशीन) 
9.ाआांटरकॉम ाआस्क्िपमेंट/ ाआपीएबीएक्स 

वसतटीम/मेल्रॉन (Meltron) ाऄशा ाआतर 
दूरध्िनी दळणिळण ि सांभाषण  
दळणिळण ाआत्यावद साधनसामग्री. 

10. ाईक्तरेखन यांत्र (वडक्टाफोन) 
11. फायकलग ाअवण ाआांडेक्क्सग वसतटीम 
     (कोणत्याही प्रकारच्या कॉम्प्युटरचा यात 

(1)प्रशासवनक विभाग (1), (2) ि (३)  
(ाऄ) त्याांच्या तित:च्या कायालयात 

ककिा दुय्यम कायालयात ाईपयोगात 
ाऄसलेल्या सिण यांत्राांच्या सांदभात ती 
सुस्तथतीत ठेिण्यासांबांधीचा/ सेिासांविदा 
करार करण्यासाठी पूणण ाऄवधकार.  

(ब)  यांत्राच्या ककमतीच्या 15 टक्के 
पयंत (त्याच्या) प्रवतिषी दुरुततीिरील 
खचण करण्यास पूणण ाऄवधकार. 

(1) ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(2) विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

(3) कायणपध्दती विषयक वनयम ाअवण िळेोिळेी काढलेल्या 
ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(4) जथेे ाअिश्यक ाऄसेल तेथे दरपत्रके मागविण्यात यािीत. 
(5) शक्यतो ाअवण व्यिहायण ाऄसेल तर यांत्राचे ाईत्पादन करणाऱया 

कां पनीशी/ाऄवधकृत पुरिठादाराांशी (ती यांत्रे) सुस्तथतीत 
ठेिण्यासांबांधीचा/सेिासांविदा करार करण्यात यािा, देखभाल 
दर करार कायणपध्दती विषयक मावहती ि तांत्रज्ञान 
सांचालनालयाने िळेोिळेी काढलेल्या ाअदेशाांचे ाऄनुपालन 
कराि.े 

 

(२) विभाग प्रमुख 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(४) कायालय प्रमुख (ाऄ) (ततांभ 3 मध्ये दशणविलेल्या) 
ाऄनुक्रमाांक 1, 4 ि 16 समोरील यांत्र 
िगळता ाआतर सिण यांत्राांच्या सांदभात ती 
सुस्तथतीत ठेिण्यासांबांधीचा/ सेिासांविदा 
करार करण्यासाठी पूणण ाऄवधकार. 

(ब) ज्या यांत्राच्या सांदभात ते सेिा 
सांविदा करार करु शकतात ाऄशा 
यांत्राच्या मूळ खरेदी ककमतीच्या 10 
टक्के पयंत (त्याच्या) प्रवतिषी 
दुरुततीिरील खचण मांजूर करण्यापुरते. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
ाऄांतभाि नाही.) 

12. जलशीतक यांत्र 
13. फॅक्स मशीन 
१4. सांगणक यांत्रणा (ाअिश्यक तेथे 

िातानुकुवलत यांत्रणेसह) 
१5. पेपर कटींग मशीन 
16. रेसोग्राफ मशीन 
17. जतेटेनर यांत्र  

29 79 तातडीच्या ि वनकडीच्या प्रकरणी 
(देिनागरीत/ाआांग्रजीत/ाईदूणत) मुद्रणाचे काम 
तथावनक खाजगी मुद्रणालयामाफण त करुन 
घेणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग  (१) पूणण ाऄवधकार (1) विभागाच्या ाअवण कायालयाांच्या तिाधीन केलेल्या 
ाऄथणसांकल्पीय ाऄनुदानातून खचण भागविण्यात यािा. 

(2)  ज्या वठकाणी शासकीय मुद्रणालय ाअहे परांतु ते छपााइचे काम 
हाती घेण्यास ाअवण ाअिश्यक त्या मुदतीत पूणण करण्यास 
ाऄसमथण ाऄसेल ाऄशा पवरस्तथतीत खाजगी मुद्रणालयाकडे 
(छपााइचे) काम सोपविण्यापूिी त्या (शासकीय मुद्रणालयाच्या) 
व्यितथापकाकडून िततुस्तथतीदशणक प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घ्याि.े मागणी पाठविण्याच्या वदनाांकापासून ५ वदिसाांत ाऄस े
प्रमाणपत्र देण्यास ककिा (ते) नाकारण्यामध्ये शासकीय 
मुद्रणालयाला ाऄपयश ाअल्यास शासकीय मुद्रणालयाने ना 
हरकत प्रमाणपत्र वदले ाअहे ाऄसे गृवहत धरुन सांबांवधत विभाग 
प्रमुख/प्रादेवशक कायालय प्रमुख/कायालय प्रमुख याांना 
वित्तीय मयादेच्या ाअवण ाआतर विवहत ाऄटींच्या ाऄधीन राहून 
खाजगी मुद्रणालयाकडे छपााइचे काम सोपविण्याची मुभा 
राहील. 

(3) फक्त मराठीमधील छपााइच्या कामासांबांधीचे ाऄवधकार विभाग 
प्रमुखाला त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणाऱया राजपवत्रत 
ाऄवधकाऱयाला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. ाईदूण ि 
ाआांग्रजीतील छपााइच्या कामासांबांधीचे ाऄवधकार पुन: प्रदान 
करता येणार नाहीत. 

(२) विभाग प्रमुख (२) प्रवतिषी ₹1.00 लक्ष पयंत 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रवतिषी ₹25,000/- पयंत 
(४) कायालय प्रमुख  (४) प्रवतिषी ₹20,०००/- पयंत 

30 79 मांत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील ाईप 
सवचि ि त्यािरील िवरष्ट्ठ ाऄवधकाऱयाांसाठी 
भेटकाडण (स्व्हवजटींग काडण) छपााइचे काम 

प्रशासवनक विभाग  
 

₹1500/- पयंत पूणण ाऄवधकार. (१)  सदरचा खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(२)  छपााइचे काम  शासकीय मुद्रणालयाकडून करुन घेण्यात 

याि.े 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
शासकीय/खाजगी मुद्रणालयामाफण त करुन 
घेण्याच्या प्रत्येक प्रकरणी. 

(3) छपााइचे काम हाती घेण्यास ाअवण ाअिश्यक त्या मुदतीत पूणण 
करण्यास ाऄसमथण ाऄसले ाऄशा पवरस्तथतीत खाजगी 
मुद्रणालयाकडे (छपााइचे) काम सोपविण्यापूिी त्या (शासकीय 
मुद्रणालयाच्या) व्यितथापकाकडून िततुस्तथती दशणक 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्याि.े मागणी पाठविण्याच्या 
वदनाांकापासून  ५ वदिसाांत ाऄसे प्रमाणपत्र देण्यास वकें िा (ते) 
नाकारण्यामध्ये शासकीय मुद्रणालयाला ाऄपयश ाअल्यास 
शासकीय मुद्रणालयाने ना हरकत प्रमाणपत्र वदले ाअहे, ाऄसे 
गृहीत धरुन सांबांवधत विभागास वित्तीय मयादेच्या ाअवण ाआतर 
विवहत ाऄटींच्या ाऄधीन राहून खाजगी मुद्रणालयाकडे 
छपााइचे काम सोपविण्याची मुभा राहील. 

(4) मांत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या ाईप सवचि ि त्यापेक्षा 
िवरष्ट्ठ ततरािरील ाऄवधकाऱयाांच्या प्रत्येक प्रकरणी एका 
ाअर्नथक िषात एकदाच छपााइसाठी मान्यता देण्यात यािी. 

31 79 ज्याांचे प्रमाणीकरण करणे ाअिश्यक ाअहे 
ाऄशी निीन प्रपत्रे िगळता एखाद्या 
विभागासाठी विशेष करुन ाअिश्यक ाऄसतील 
ाऄशी विशेष प्रपत्रे छापण्यासाठी शासकीय 
मुद्रणालयाला वनदेश देणे. 

(1 )प्रशासवनक विभाग (1),(२) ि (3) पूणण ाऄवधकार 
 

(1)  सांचालक, शासकीय मुद्रण ि लेखन सामग्री याांच्याशी 
विचारविवनमय करुन शासकीय मुद्रणालयाांना/नावशकच्या 
भारत प्रवतभतूी मुद्रणालयाला छपााइसांबांधी वनदेश देण्यात 
याि.े 

(2) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार 
साांभाळणाऱया राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: 
प्रदान करता येतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
 

32 79 सावहत्य पत्रके, पणणके ाआत्यादींची छपााइ 
करण्यासाठी शासकीय मुद्रणालयाांना वनदेश 
देणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1),(2) ि (३)  पूणण ाऄवधकार 
 

(१) मुवद्रत कराियाच्या ि पुरिठा कराियाच्या पत्रकाांच्या, 
पणणकाांच्या िगैरे प्रतींच्या सांख्येच्या िाजिीपणाबद्दल विभाग 
प्रमुख/प्रादेवशक कायालय प्रमुख याांनी प्रमाणपत्र वदले 
पाहीज.े 

(२) छपााइचा खचण सांबांवधत विभागाला मांजूर करण्यात ाअलेल्या 
ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 

(3) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता 
येतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
33 79 सांचालक, शासकीय मुद्रण ि लेखन सामग्री 

याांच्याकडे सांदभण न करता तथावनक 
मुद्रणालयाद्वारे/पुततक बाांधणीकाराांद्वारे 
पुततकाच्या बाांधणीचे काम करिून घेणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2) ,  (3) ि (४) 
(ाऄ) ज्या कायालयात ग्रांथालयाची 

व्यितथा केली ाऄसते (ाईदा. शासकीय 
ग्रांथालय, शाळा, महाविद्यालय, 
न्यायालय, ाआत्यावद) त्याांच्या बाबतीत   
प्रवतिषी ₹60,000/- पयंत. 

(ब) ज्या कायालयामध्ये ग्रांथालयाची 
व्यितथा नसते त्याांच्या बाबतीत   
प्रवतिषी ₹25,000/- पयंत.  

(1)सांबांवधत विभागाकडे/कायालयाकडे ाऄथणसांकल्पीय ाऄनुदान 
ाईपलब्ध ाऄसले पावहज.े 

(2) ाऄसे काम सोपविताना वनविदा/दरपत्रके बोलविण्याबाबतच्या 
ाअवण त्यापैकी सिात कमी दराची (वनविदा/दरपत्रक) 
तिीकारण्याबाबतच्या नेहमीच्या कायणपध्दतीचे ाऄनुसरण 
करण्यात याि.े 

(3) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता 
येतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
(३)प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४)कायालय प्रमुख 
 

३4 ८९ विजचेे पांखे ाअवण िातशीतक (एाऄर कूलर) 
भाड्याने घेणे 

 

सिण ाअहरण ि सांवितरण ाऄवधकारी प्रत्येक कायालयासाठी  प्रवतिषी 
₹25,०००/- पयंत. 

 

(१) ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 
(२) नेहमीच्या कायणपध्दतीचे ाअवण सिणसाधारण वनदेशाांचे 

ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
३5 89 त्याांच्या तित:च्या कायालयातील ाअवण 

दुय्यम कायालयातील फर्ननचरच्या दुरुततीला 
मांजुरी देणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग (1) पूणण ाऄवधकार. (१) ाअिश्यक ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पाहीज.े 
(२) नेहमीच्या कायणपध्दतीचे ाअवण सिणसाधारण वनदेशाांचे 

ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(3) विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

(4) सांबांवधत कायालयाचे प्रशासन/ाअतथापना शाखेचे प्रभारी ाईप 
सवचि/सह सवचि याांना प्रशासवनक विभाग हे ाऄवधकार पुन: 
प्रदान करु शकेल. 

 

(२) विभाग प्रमुख (2) ि (३) प्रवतिषी ₹80,000 पयंत. 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(४)कायालय प्रमुख 
 

(४)  प्रतवतिषी ₹ 8,०००/- पयंत. 

36 90 नव्याने वनमाण केलेल्या कायालयासाठी 
फर्ननचर (पांखे ि कुलसण धरुन) भाड्याने घेणे. 

सिण ाअहरण ि सांवितरण ाऄवधकारी 
 
 

 पूणण ाऄवधकार. 
 
 
 
 

(१) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा ाअवण त्याची 
प्रवततिाक्षरी करण्यास सक्षम ाऄसलले्या ाऄवधकाऱयाने छाननी 
केल्यानांतर तो “कायालयीन खचण” (या वशषाखाली) खचण 
खाती टाकण्यात यािा. 

(२) भाड्याने घ्याियाच्या फर्ननचरच्या बाबी ाअवण (त्याांची) सांख्या 
या प्रयोजनासाठी विवहत केलेल्या प्रमाणकाांिर ाअधावरत 
ाऄसािी ाअवण शक्यतो ि व्यिहायण ाऄसेल तर फर्ननचर 
प्रमाणभतू नमुन्यातील (तटॅन्डडण टााइप) ाऄसाि.े 

(३) ज्या कालािधीकवरता भाड्याने घ्याियाचा तो कालािधी 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
खाली नमूद केलेल्या मयादाांपेक्षा जातत नसािा :- 

पांखे ६ मवहन्याांपेक्षा ाऄवधक नाही. 
कुलर ५ मवहन्याांपेक्षा ाऄवधक नाही. 
फर्ननचर ६ मवहन्याांपेक्षा ाऄवधक नाही.  

37 90 नव्याने वनमाण केलेल्या कायालयासाठी 
ाअवण जुन्या कायालयासाठी फर्ननचर ाअवण 
जडिततुसांग्रहाच्या ाआतर िततू विकत 
घेण्यासाठी मांजुरी देणे. 

(१)प्रशासवनक विभाग (१) पूणण ाऄवधकार. (१) फर्ननचर विवहत प्रमाणीकृत ाअकारमानाचे ाऄसाि.े जथेे दुय्यम 
कायालयासाठी ाअिश्यक फर्ननचरसांबांधी प्रमाणक विवहत 
करण्यात ाअले नसेल तेथे प्रशासवनक विभागाने ते महाराष्ट्र 
सािणजवनक बाांधकाम विभाग वनयम पुस्ततकेच्या पवरवशष्ट्ट २६ 
मध्ये विवहत केलेल्या फर्ननचरच्या प्रमाणाच्या धतीिर ाअवण 
ाऄशा (दुय्यम) कायालयातील प्रत्यक्ष कमणचारीिृांदाची सांख्या 
विचारात घेाउन, वनवरृत कराि.े ाऄशा प्रकरणी वित्त 
विभागाकडे ाअवण सािणजवनक बाांधकाम विभागाकडे सांदभण 
करण्याची ाअिश्यकता राहणार नाही. 

(२) ाअिश्यक तो वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पाहीज.े 
(३) नेहमीची कायणपध्दती ाअवण ाआतर सिणसाधारण वनदेशाांच े

ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(४) विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या प्रभारी 
राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता 
येतील. 

(5)सांबांवधत कायालयाचे प्रशासन/ाअतथापना शाखेचे प्रभारी ाईप 
सवचि/सह सवचि याांना प्रशासवनक विभाग हे ाऄवधकार पुन: 
प्रदान करु शकेल. 

(२) विभाग प्रमुख  (2) ि (3) 
ाऄ) जुन्या कायालयाच्या सांदभात पूणण 

ाऄवधकार. 
ब) नव्याने वनमाण केलेल्या प्रत्येक 

कायालयासाठी प्रवतिषी ₹1.00 लक्ष 
पयंत. 

(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

 (४)कायालय प्रमुख/ सांतथाांचे प्रमुख (4) जुन्या कायालयाच्या सांदभात 
प्रवतिषी ₹25,०००/- पयंत. 

38 91 टपाल ाअवण पासणल याांचे िजन करण्यासाठी 
िापराियाच्या तराजुांचा पुरिठा करण्यास 
मांजुरी देणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2), (3) ि (४) पूणण ाऄवधकार. (1) टपाल िजन करण्यासाठी िापराियाचा तराजू सांचालक, 
शासन मुद्रण ि लेखन सामग्री याांच्याकडून मागणीपत्रािर 
(ाइन्डेण्ट) मागणी करुन प्राप्त करुन घ्यािा. 

(2) पासणलचे िजन करण्यासाठी िापराियाचा तराजू ाअवण 
वजल्हा कोषागाराांमध्ये ि ाईपकोषागाराांमध्ये नाण्याचे िजन 
करण्यासाठी िापराियाच्या तराजुांची खरेदी ाईद्योग ाअयकु्त 
ाअवण मध्यिती भाांडार खरेदी सांघटनेमाफण त करण्यात यािी. 

(3) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार 

(२) विभाग प्रमुख 
(3)प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(4)कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
साांभाळणाऱया प्रभारी राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: 
प्रदान करु शकतील. 

39 93 सायकलीच्या दुरुततीस मांजुरी देणे. (1)विभाग प्रमुख (1), (2) ि  (3)  प्रत्येक सायकलीसाठी 
प्रवतिषी ₹1,500/- पयंत (सायकलीच े
सुटे्ट भाग, टायर ि युब बदली 
करण्याच्या प्रयोजनासाठी येणारा खचण 
धरुन). 

(1) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(2) विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या प्रभारी 
ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान करु शकतील. 

 

(2 )प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(3)कायालय प्रमुख 
 

40 104 ाअतथापनेिरील तथायी वशपयाांना ज्या 
प्रमाणात गणिशे मांजूर केला जातो त्याच 
प्रमाणात ाऄतथायी वशपायाांना गणिशे मांजूर 
करणे. 

(1)प्रशासवनक विभाग (1), (2), (3 ि (४)) पूणण ाऄवधकार.  (1) महाराष्ट्र ाअकस्तमक खचण वनयमाांतील ाईपविभाग पांचिीस 
मधील ाऄटींच्या तसेच िळेािळेी वनगणवमत केलेल्या ाअदेशाांना 
ाऄधीन राहून. 

(2) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(3) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या 

कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या राजपवत्रत ाऄवधका-याला या शक्ती पुन: प्रदान करु 
शकतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(4) कायालय प्रमुख 

41 104 वनयवमतपणे नेमणकू केलेल्या 
वशपायाांव्यवतवरक्त चतुथण रॅेणीतील शासकीय 
कमणचा-याांना गणिशे मांजूर करणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1), (2), (3) ि (४) पूणण ाऄवधकार. (1) विवहत केलेल्या प्रमाणानुसार मांजुरीचे वनयमन करण्यात याि.े 
(2) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(3) चतुथणरॅेणीतील शासकीय कमणचा-याांची नेमणकू सांबांवधत 

पदाांच्या सेिाभरती वनयमानुसार झालेली ाऄसािी. 
(4) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

(२) विभाग प्रमुख 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४)कायालय प्रमुख 

42 104 नव्याने वनमाण  केलेल्या कायालयाांमध्ये 
नेमलेल्या चतुथण रॅेणीतील शासकीय कमणचा-
याांना गणिेश पवहल्याांदा पुरिठा करण्यास 
मांजुरी देणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग  (1),(2), (3) ि (4) पूणण ाऄवधकार. (1) विवहत केलेल्या प्रमाणानुसार मांजुरीचे वनयमन करण्यात याि.े 
(2)  चतुथणरॅेणीतील शासकीय कमणचा-याांची नेमणकू सांबांवधत 

पदाांच्या सेिाभरती वनयमानुसार झालेली ाऄसािी. 
(३)ाअिश्यक वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पावहज.े 

(2) विभाग प्रमुख 
(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४) कायालय प्रमुख 

43 140 त्याांच्या तित:च्या ाईपयोगासाठी िृत्तपत्रे 
विकत घेण्यास मांजुरी देणे ाअवण त्याांच्या 
दुय्यम ाऄसलेल्या ाऄवधकाऱयाांच्या 
ाईपयोगासाठी िृत्तपत्रे विकत घेण्यास ाऄशी 
मांजुरी देणे. 

(1)प्रशासवनक विभाग (1),(2), (3) ि (4) पूणण ाऄवधकार. (1) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(2) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 

कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता 
येतील. 

(3) िळेोिळेी वनगणवमत केलेल्या खचात काटकसर 

(२) विभाग प्रमुख 
(३)प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(४)कायालय प्रमुख 



शासन वनणणय क्रमाांकाः विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम ,भाग-2 

 

 
 

53 

ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
करण्यासांबांधीच्या ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(४) फक्त विभाग प्रमुख ि मांत्रालयीन विभागातील ाईप सवचि ि 
त्याांच्या िरील दजाचे ाआतर कायालयातील ाऄवधकारी याांच्या 
वनिासतथानी केिळ एक मराठी ि एक ाआांग्रजी िृत्तपत्राचा 
पुरिठा करता येाइल. सवचि ाअवण त्या रॅेणीतील दजाच े
ाऄवधकारी त्याांच्या वनिासतथानी प्रवत वदन दोन मराठी ि दोन 
ाआांग्रजी िृत्तपत्रे ाअवण ाऄथणविषयक तीन वनयतकावलके 
(साप्तावहक/पावक्षक/मावसक धरुन) पुरविण्यात यािी. 

वटप : मांत्रालयीन सवचि ि त्यािरील दजाचे ाऄवधकारी तसचे ाईप 
सवचि ि त्यािरील दजाचे ाऄवधकारी याांना ठोक भत्ता ाऄनुज्ञेय 
ाऄसल्याने सदर वित्तीय शक्ती लागू ाऄसणार नाही. 

(५) ाऄवधका-याचे वनिासतथानी पुरविण्यात ाअलेल्या िृत्तपत्राची 
रद्दी विकणे ि ाऄशा विक्रीतून येणारे ाईत्पन्न शासकीय 
लेख्याांमध्ये जमा करणे ाअिश्यक राहणार नाही. 

(6)ज्या कायालयात ग्रांथालयाची व्यितथा केलेली ाऄसते त्या 
ग्रांथालयासाठी विभाग प्रमुख कायालयाच्या कामकाजाच्या 
सांदभात ाअिश्यक ती िृत्तपत्रे खरेदी करण्यास मांजुरी देाउ 
शकतील. 

(7)दुय्यम ाऄवधकाऱयाांना कायालयातील कामकाजाच्या दृष्ट्टीने 
ाअिश्यक ाऄसल्यास एक मराठी ि एक ाआांग्रजी िृत्तपत्र 
कायालयात घेण्यास मांजुरी देण्याचे ाऄवधकार विभाग 
प्रमुखाांना ाऄसतील. 

43-ाऄ 140 दैनांवदन कायालयातील ाईपयोगासाठी सांदभण 
पुततके, प्रकाशने विकत घेण्यास मांजुरी देणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1),(2), (3) ि (4) पूणण ाऄवधकार. (1) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(2) प्रशासवनक विभाग/विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या 

कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या राजपवत्रत ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता 
येतील. 

(3) िळेोिळेी ाऄांमलात ाऄसलेल्या खचाच्या काटकसरीविषयक 
ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(२) विभाग प्रमुख 
(३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(4) कायालय प्रमुख/ सांतथाांचे प्रमुख 

44 140 नव्याने वनमाण केलेल्या कायालयासाठी 
वित्तीय प्रकाशनाांचा, सेिावनयम विषयक 
पुततकाांचा ाअवण विभागीय वनयमािलीचा 

(1) विभाग प्रमुख (1) ि (2) पूणण ाऄवधकार. (1) प्रकाशनाांची कायालयीन दैनांवदन ाईपयोगासाठी ाअिश्यकता 
ाऄसली पावहज.े 

(2) पुरिठ्याचे प्रमाण प्रत्येक कायालयाकवरता दोन प्रती.  
(2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
विनामूल्य पुरिठा करण्यास मांजुरी देणे. (3)विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 

प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

४४-ाऄ 140 शासकीय प्रकाशनाांची ककमत ठरविणे तसचे 
ती कमी करणे ककिा िाढविणे. 

प्रशासवनक विभाग  पूणण ाऄवधकार.  (1)छपााइची ककमत िसूल व्हायला हिी. 
(2)नागरीकाांसाठी सनद या प्रकाशनाची ककमत ाईपरोक्त (१) 

मधील ककमतीचे १०% पयंत कमी करता येाइल. 
४५ 1६९ ाअतथापनेच्या दैनांवदन ाईपयोगाकरीता 

ाअिश्यक ाऄसणारे ाईपकरण, साधनसामग्री 
ाअवण ाईपकरण सांच दैनांवदन िापरात 
ठेिण्यासाठी ाअिश्यक ाऄसलेल े
(बाांधकामासाठी ाअिश्यक ाऄसलेल्या भाांडारा 
व्यवतवरक्त) ाईपभोग्य (कां ज्यमेुबल) भाांडार 
सामान विकत घेण्यास मांजुरी देणे. (शासकीय 
िाहनाांचा/तटाफ कारचा यात ाऄांतभाि 
राहणार नाही.) 

(1)प्रशासवनक विभाग (१) पूणण ाऄवधकार. (१) खरेदी सांबांधीच्या नेहमीच्या कायणपध्दतीविषयक वनयमाांचे 
ाअवण ाआतर सिणसधारण वनदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 

(२ )ाअिश्यक तो वनधी ाईपलब्ध ाऄसला पाहीज.े 
(३) शक्ती प्रदानाच्या या बाबींच्या प्रयोजनासाठी “भाांडार” या 

सांज्ञेमध्ये (याच ाईपविभागातील) ाऄनुक्रमाांक १9-ाऄ, २8 ाअवण 
39 समोरील विवशष्ट्ट शक्तींचा िापर करुनच विकत 
घ्याियाच्या भाांडाराच्या बाबींचा ाऄांतभाि ाऄसणार नाही. 

(४) काही विवशष्ट्ट विभागाांमध्ये विशेष करुन िापरल्या जाणाऱया 
सांयांत्राच्या ाअवण यांत्रसामग्रीच्या व्यिहारासाठी ाअिश्यक 
ाऄसणारे ाईपभोग्य भाांडार विकत घेण्यासाठी घ्याियाच्या 
शक्तींचा ाऄांतभाि वित्तीय ाऄवधकार वनयमािलीच्या “भाग-
दोन” मध्ये करण्याांत यािा. 

(५) बाांधकामाांसाठी ाअिश्यक ाऄसलेल्या भाांडार सामानाचा तसेच 
शासकीय िाहनाांचा/तटाफ कारचा या शक्तीत समािशे 
होणार नाही. 

(६)विभाग प्रमुखाांना त्याांच्या तित:च्या कायालयातील 
प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-या राजपवत्रत 
ाऄवधका-याला हे ाऄवधकार पुन: प्रदान करता येतील. 

 

(2)विभाग प्रमुख (2)प्रवतिषी ₹2.00 लक्ष पयंत. 
 (3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (3) प्रवतिषी ₹2.00 लक्ष पयंत. 
(४) कायालय प्रमुख (४) प्रवतिषी ₹1.00 लक्ष पयंत. 

४6 १८२ भाांडार िततुांच्या मूल्याांतील तुटीमुळे (सांबांधीत) 
भाांडार िततुांचे िसूल न होण्याजोगे (एिढे) 
मूल्य वनलेवखत करणे. (पुततके ाअवण 
प्रकाशने याांचा यात ाऄांतभाि  नाही.) 

(१)प्रशासवनक विभाग  (१) पूणण ाऄवधकार. (१) कायणप्रणालीतील जो दोष सुधारण्यासाठी शासनाच्या 
ाअदेशाांची ाअिश्यकता ाऄसते ाऄसा कायणप्रणालीतील दोष 
दृष्ट्टोत्पत्तीस ाअलेला नसेल तरच या ाऄवधकाराचा िापर 
करता येाइल. 

(२) ज्यामुळे व्यक्तीगत एखाद्या कमणचाऱयािर/ ाऄवधकाऱयािर 
वशततभांग विषयक कायणिाही करािी लागण्याची ाअिश्यकता 
भासेल ाआतक्या गांभीर तिरुपाचा कुठलाही वनष्ट्काळजीपणा 

(२) विभाग प्रमुख (२) प्रत्येक प्रकरणी ₹5०,000/- पयंत. 
 (३) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹25,000/- पयंत.  
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
त्याांच्याकडून झालेला नसािा. 

(३) या सांबांधी वनगणवमत केलेल्या ाअदेशाांच्या प्रती सांबांधीत लेखा 
परीक्षा ाऄवधकाऱयाांकडे ाअवण सांबांधीत प्रशासवनक विभागाकडे 
पाठविण्यात याव्यात. 

(४) भाांडाराचे िार्नषक पुनर्निलोकन करण्यात याि.े 
(५) पुततके ाअवण प्रकाशने याांचा यात ाऄांतभाि  नाही. 

 
४7 १८२ ग्रांथालयातील पुततके/ ग्रांथ/ 

वनयतकावलके  याांच्या वनलेखनास मांजुरी 
देणे. 

 (१)प्रशासवनक विभाग  (1)पूणण ाऄवधकार. (१) ₹१००/- पेक्षा जातत मूल्य ाऄसलेली पुततके/ग्रांथ हरविल्यास 
ाअिश्यक ती चौकशी करुन त्या सांबांधीची जबाबदारी वनवरृत 
करुन िसुलीबाबत ाअिश्यक ती कारिााइ करण्यात यािी. 

(२) कालबाह्य/वनरुपयोगी/खराब झालेली पुततके/ ग्रांथ 
कायालयाचे वहत लक्षात घेाउन रद्दबातल 
करण्यासाठी/ग्रांथालयाच्या नोंदिहीिरुन काढून 
टाकण्यासाठी ककिा ाऄन्य तऱहेने विल्हेिाट लािण्यासाठी त्या 
त्या शासकीय विभागाांतील/कायालयातील तीन जबाबदार 
सभासदाांची एक सवमती नेमण्यात यािी ि सदर सवमतीने 
वदलेल्या वनणणयाप्रमाणे ाअिश्यक ती कायणिाही करािी. ाऄशा 
प्रकारची सवमती सांबांवधत विभाग प्रमुखाांनी/कायालय 
प्रमुखाांनी दरिषी नेमािी. 

(३) ज्या शासकीय ग्रांथालयाची वनयतकाल तपासणी प्रवतिषी 
होणे ाअिश्यक नाही ाऄशा ग्रांथालयातील पुततकाांची, 
वनयतकावलक तपासणी झाली नसली तरीही ाऄचानक 
चाचणी तपासणी झाल्यानांतर ाऄशा ग्रांथालयातील वनलेखन 
योग्य पुततकाांची/ ग्रांथाांची विल्हेिाट विवहत पध्दतीनुसार 
लािण्यात यािी. 
 

(2) विभाग प्रमुख (२) प्रतीिषी ₹5,०००/- पयंत. 
 (3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (3) प्रतीिषी ₹3,०००/- पयंत. 
 (4) कायालय प्रमुख (४) प्रतीिषी ₹2,०००/- पयंत. 

४8 १६६ औद्योवगक न्यायालय ि कामगार 
न्यायालयातील मूळ प्रकरणामध्ये ि ाऄपील 
प्रकरणामध्ये शासनाची बाजू माांडण्यासाठी 
वनयकु्त िकीलाची फी ठरविणे ि ठरविलेल्या 
फी च्या खचाला मांजुरी देणे. 

प्रशासवनक विभाग  शासन वनणणय विधी ि न्याय विभाग 
वमटींग-2011/(249)/डी-चौदा, वदनाांक 
15.2.2014 मधील ाऄ.क्र.(ड) सोबतच्या 
मूळ ि ाऄपील प्रकरणासाठी ाऄनुक्रमे 
“वििरणपत्र डी” मध्ये नगर वदिाणी 
न्यायालयामध्ये प्रकरणे हाताळण्यासाठी 

खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
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ाऄ.क्र. वनयम 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकारचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय ाऄवधकाराांची 
मयादा 

ाऄटी 

(1) (2) (3) (4) (5) (६) 
विवहत केलेल्या ि ाऄपील प्रकरणासाठी 
“वििरणपत्र सी (१” मध्ये ाईच्च 
न्यायालय (मूळ बाजू), मुांबाइ येथील 
प्रकरणे हाताळण्यासाठी विवहत केलेल्या 
ाअवण त्यामध्ये िळेोिळेी होणाऱया 
सुधारणाांच्या मयादाांच्या ाऄधीन राहून 
पूणण ाऄवधकार. 



शासन वनणणय क्रमाांकाः विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम ,भाग-2 

 

 
 

57 

(शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक : विाऄप्र 2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, भाग-2  वद. 17 एवप्रल, 2015 चे पवरवशष्ट्ट) 
वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका, 1978 

भाग - पवहला 
ाईप विभाग -तीन 

महाराष्ट्र ाऄथणसांकल्प वनयमपुस्ततका ाऄांतगणत पवरच्छेदाांखाली प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार 
भाग पवहला, ाईप विभाग-तीन 

ाऄ.क्र. पवरच्छेद 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
१ पवरच्छेद 

162, १६३ 
ि १६४ 

विवनयोजन ाऄवधवनयमातील त्याच 
ाऄनुदानाच्या/ विवनयोजनाच्या मयादेत 
एका प्रधान, ाईप प्रधान, गौण ककिा 
दुय्यम शीषातून तशाच दुसऱया 
शीषामध्ये वनधीचे पुनर्निवनयोजन 
करण्यास मांजुरी देणे. 

प्रशासवनक विभाग  पूणण ाऄवधकार.  
 

     ाऄसे पुनर्निवनयोजन खालील शतीच्या ाऄधीन राहून करता येाइल :- 
(१) सांयकु्त मागण्याांच्या सांबांधात ाऄसे पुनर्निवनयोजन, विवनयोजन 

ाऄवधवनयमातील त्याच ाऄनुदानाच्या / विवनयोजनाच्या दोन प्रधान/ ाईप 
प्रधान/ गौण ककिा दुय्यम शीषामध्ये केले ाऄसले पाहीज.े 

(२) ाऄशा पुनर्निवनयोजनेचा पवरणाम झालेली शीषे त्याच विभागाच्या 
वनयांत्रणाखाली ाऄसली पाहीजते. 

(३) ज्या प्रावधकाऱयास एखादा खचण करण्यास प्रावधकृत केलेले नसेल त्यास 
ाऄसा खचण पुनर्निवनयोजनाद्वारे करता येणार नाही. 

तपष्ट्टीकरण- 
      मांजुरीचे ाऄवधकार ाअडमागाने िापरण्यात येाउ नयेत म्हणनू ही शतण 

घातलेली ाअहे.  जर एखाद्या प्रावधकाऱयास खचाच्या एखाद्या बाबीस 
मांजुरी देण्याचा ाऄवधकार नसेल तर, ाऄांदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद 
केलेली ाऄसली तरीही ककिा ाऄनुदानात पूरेशी बचत ाईपलब्ध ाऄसली 
तरीही त्यास ाआतर दुय्यम  शीषणकात बचत होत ाअहे, या सबबीिरुन त्या 
खचास मांजुरी देता येत नाही. 

(४) ज्या खचामुळे पुढील वित्तीय िषासाठी ाअणखी तरतूद करािी लागेल, 
म्हणजचे सांबांवधत वित्तीय िषाच्या दावयत्िाच्या/भाराच्या मयादेबाहेर जो 
खचण ाऄसेल ाऄसा कोणताही खचण भागविण्यासाठी पुनर्निवनयोजन करता 
येणार नाही. जवे्हा वित्त विभागाने ाऄशा दावयत्िाच्या/ भाराच्या 
ाईपक्रमास ाऄगोदरच सहमती वदली ाऄसेल ाअवण ाऄशा मांजुरीची केिळ 
ाऄांमलबजािणी करण्यासाठी पुनर्निवनयोजन केले ाऄसेल ाऄशा िळेी ही 
शतण लागू ाऄसणार नाही. 
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ाऄ.क्र. पवरच्छेद 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
(५) वित्त विभागाच्या मान्यतेवशिाय ठराविक ाऄनुदानास ाऄनुपूरक म्हणनू 

ाआतर ाऄनुदानाच्या बचतीमधून कोणतेही पुनर्निवनयोजन करता येणार 
नाही. 

(६) वित्त विभागाच्या मान्यतेवशिाय ाऄवतवरक्त ाअिती खचाची तरतूद 
करण्यासाठी ाऄनािती खचाच्या ाऄनुदानातून कोणतेही पुनर्निवनयोजन 
करता येणार नाही. 

(७) वित्तीय िषाच्या काही कालािधीतील प्रत्यक्ष खचण ि िषाच्या ाईिणवरत 
कालािधीतील ाऄपेवक्षत खचण विचारात घेाउन वनयांत्रक ाऄवधकारी ाअवण 
मांत्रालयातील विभाग याांना पुनर्निवनयोजन कराियाचे ाअहे. 

(८) “वनलांबन” या वशषाखाली मांजूर केलेल्या ाऄनुदानातील बचतीचे 
पुनर्निवनयोजन फक्त गौण शीषाखालील नेहमीच्या ि मान्यताप्राप्त 
सेिचेा ाआतर खचण भागविण्यासाठी केले पाहीज.े  तसेच “वनलांबन” 
शीषाखालील बचतीच्या पुनर्निवनयोजनाचे मांजुरी ाअदेश न चुकता वित्त 
विभागाशी विचारविवनमय करुनच काढण्यात ाअले पाहीजते. 

(९) वनयोजन विभाग ाअवण वित्त विभागाची सहमती वमळविल्यावशिाय 
ाऄथणसांकल्पातील योजनाांतगणत तरतुदीतून ककिा तरतुदीमध्ये 
प्रशासवनक विभागाला पुनर्निवनयोजन करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे 
जरी ाऄन्यथा ाऄनुज्ञेय ाऄसले तरी वनयोजन विभागाशी पुनर्निचारविवनमय 
केल्यावशिाय वजल्हा पातळीिरील योजनाांमधील वनधीमधून ककिा 
वनधीमध्ये कोणतेही पुनर्निवनयोजन करता येणार नाही. तसेच वनयोजन 
विभागाच्या पूिणमान्यतेवशिाय ज्यामुळे दोन वजल्ह्याांच्या खचाच्या 
समतोलात बदल होाइल ाऄसे वजल्हा पातळीिरील वनयोजनाांच्या 
वनधीमधून ककिा वनधीमध्ये कोणतेही पुनर्निवनयोजन करता येणार नाही. 

(१०)  भारीत बाबींमधून दत्तमत बाबीमध्ये ककिा दत्तमत बाबींमधून भारीत 
बाबींमध्ये कोणतेही पुनर्निवनयोजन करता येणार नाही. 

(११)  राज्यपालाांच्या विवनर्नदष्ट्ट मांजुरीवशिाय त्याांच्या विशेष जबाबदाऱयाांच्या 
ाईवचत कायणिाहीसाठी त्याांनी वनदेवशत केलेल्या विवनयोजन 
ाऄवधवनयमाांच्या ाऄनुसुचीमध्ये ाऄांतभूणत ाऄसलेल्या रकमाांमधून ककिा 



शासन वनणणय क्रमाांकाः विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम ,भाग-2 

 

 
 

59 

ाऄ.क्र. पवरच्छेद 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
रकमाांमध्ये कोणत्याही विभागास कोणतेही पुनर्निवनयोजन ाऄनुज्ञेय 
नाही. 

(१२) विधानसभेतील मतदानाने खचाच्या ज्या तरतुदीत कपात केली ाऄसेल 
ककिा जी बाब िगळली ाऄसेल ाऄशा तरतुदीत िाढ होाइल ाऄशा पध्दतीने 
ककिा िगळलेली बाब पुन:तथावपत होाइल ाऄशा पध्दतीने विधानसभेच्या 
सांमतीवशिाय पुनर्निवनयोजन करता येणार नाही. 

(१३) “ितेने” या ाईवद्दष्ट्टाखाली मांजूर करण्यात ाअलेल्या ाऄथणसांकल्पीय ि 
िषण ाऄखेरीस मांजूर करण्यात ाअलेल्या ाऄांवतम सुधावरत ाऄनुदानाच े
पुनर्निवनयोजन ाआतर कोणत्याही ाईवद्दष्ट्टाकडे करण्यात येाउ नये. 

2 162 गौण शीषाखाली दुय्यम शीषामध्ये 
पुनर्निवनयोजन करण्यास मांजुरी देणे. 

सिण वनयांत्रक ाऄवधकारी ₹10.00 लक्षच्या 
मयादेपयंत पूणण ाऄवधकार. 

(1) ाऄसे पुनर्निवनयोजन एकाच गौण वशषाखालील दोन ाईप-वशषामध्ये 
ाऄसले पावहज.े 

(2) दोन्ही ाईप-शीषण त्याच वनयांत्रक ाऄवधका-याांच्या वनयांत्रणाखाली ाऄसली 
पावहजते. ाऄनुक्रमाांक 1 मधील प्रशासवनक विभागाच्या पुढे दशणविलेल्या 
िरील शती क्रमाांक (तीन) ते (तेरा) वनयांत्रक ाऄवधकाऱयाांनाही लागू 
ाऄसतील. 

3  166 ाऄनुदानाचे फेरिाटप करण्यास मांजुरी 
देणे. 

(1) विभाग प्रमुख (1) ि (2) पूणण ाऄवधकार.        एका गौण वशषाखालील त्याच ाईप-वशषातील तपवशलिार वनधीच े
फेरवितरण करण्याचा प्रावधकार ाअहे. परांतु ती शीषण विवनर्नदष्ट्ट 
विवनयोजन म्हणनू घोवषत केलेली नसािीत. तसचे ाऄशा खचामुळे 
ाअिती खचण होणार नाही ाअवण ाऄशा वनधीचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलेल्या प्रावधका-याने ज्या बाबीिरील खचण करण्यास विशेष करुन 
मांजुरी वदलेली नाही ाऄशा बाबींिर होता कामा नये. ाऄशी हतताांतरणे 
महालेखापाल याांना कळविण्याची ाअिश्यकता ाऄसणार नाही. 

(2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

 ४ 
 
 
 
 
 

२७ (२) (ाऄ) योजनेला ककिा प्रततािाला 
प्रशासकीय (वित्तीय मांजुरी धरुन) 
मान्यता देणे. 

प्रशासवनक विभाग 
 

ाऄनािती खचाच्या 
बाबतीत ₹५.00 कोटी 
ाअवण /ककिा ाअिती 
खचाच्या बाबतीत िार्नषक 
₹५०.00 लक्ष पयंत पूणण 
ाऄवधकार. 

(१) योजना ककिा प्रतताि शासनाच्या धोरणानुसार/ कायणक्रमानुसार तसेच 
ज्या वठकाणी भौवतक ाअवण वित्तीय प्रमाणके वनवरृत केलेली ाअहेत 
त्यानुसार विवहत केलेली ाऄसािीत. 

(२) योजनाांतगणत योजना / प्रतताि ाऄसल्यास वनयोजन विभागाची पूिण 
सहमती घेण्यात यािी. 

(३) योजनेत/प्रततािात कोणत्याही प्रकारची निीन पदे वनमाण करण्याचा, 
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ाऄ.क्र. पवरच्छेद 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निीन मोटार िाहन खरेदीचा,  दूरध्िनी बसविण्याचा ाआत्यादी ाअिती 
भार शासनािर कायम तिरुपी ठेिणाऱया प्रततािाांचा ाऄांतभाि ाऄसू नये. 
कायालयीन सामग्री खरेदी करणे ाआत्यादींचा ाऄांतभाि ाऄसल्यास त्या 
बाबतीत प्रशासवनक विभागाला प्रदान केलेल्या ाऄवधकाराांच्या मयादेचे 
ाईल्लांघन होता कामा नये. 

(४) योजना/प्रतताि माांडताांना वबगर शासकीय ाऄथिा तियांसेिी सांघटनाांना 
ककिा व्यस्क्तगत लाभधारकाांना ज्या दराने योजनाांतगणत/योजनेत्तर 
ाऄनुदान ाऄथणसहाय्य वदले जाते त्या ाऄनुदानाच्या रकमेत/दरात िाढ 
प्रततावित करु नये. 

(५) प्रशासकीय मान्यता वदल्याखेरीज ाऄथणसांकल्पीय तरतूद करण्यात येाउ 
नये. तसेच ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध होण्यापूिी खचण करण्यात 
येाउ नये. 

(ब) मांजूर योजना तसेच मांजूर 
योजनाांतगणत पदे पुढे चालू 
ठेिण्यास मान्यता देणे. 

प्रशासवनक विभाग (१)योजना प्रथमत: 
जिेढ्या कालािधीसाठी 
मांजूर करण्यात ाअलेली 
ाअहे तेिढ्या कालािधी 
साठी सांपूणण ाऄवधकार. 
(२) जिेढ्या 
कालािधीसाठी सदर 
योजना योजनाांतगणत 
योजना  म्हणनू ाऄसणार 
ाअहे तो कालािधी 
सांपल्यानांतर पुन्हा ती पुढे 
चालू ठेिण्यास वनयोजन ि 
वित्त विभागाची सांमती 
घेतल्यानांतर जिेढ्या 
कालािधीसाठी पुढे 
योजना राबिाियाची ाअहे 

     योजनेस प्रथम िषी वनयोजन ि वित्त विभागाची सांमती ाऄवनिायण ाअहे. 
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ाऄ.क्र. पवरच्छेद 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
तेिढ्या कालािधीपयंत 
योजना ि त्यााऄांतगणत पदे 
पूढे चालू ठेिण्यास पूणण 
ाऄवधकार. 
(३) योजना कालािधी 
सांपल्यानांतर सदर योजना 
योजनेत्तर योजना  म्हणनू 
पुढे चालू राहणार 
ाऄसल्यास त्यास वित्त 
विभागाची  सांमती 
घेतल्यानांतर जिेढ्या 
कालािधीसाठी योजनेत्तर 
योजना  म्हणनू योजना   
चालू राहणार  ाअहे 
तेिढ्या कालािधीसाठी 
पूणण ाऄवधकार. 

(क) योजनेत्तर योजनेखाली ाऄसलेली 
ाऄतथायी  पदे पुढे चालू ठेिण्यास 
मान्यता देणे 

प्रशासवनक विभाग वदनाांक १ माचण ते २८ 
फेब्रिुारी. 

(१) प्रशासकीय विभागाचा तसेच ज्या कायालयातील पदाांना मुदतिाढ 
द्याियाची ाअहे त्या कायालयाांचा पदाांचा ाअढािा ाईच्चततरीय सवचि 
सवमतीने मान्य केलेला ाऄसून एकूण पदसांख्या ाऄांवतम ठरिून सुधावरत 
ाअकृवतबांधाचा शासन वनणणय वित्त विभागाच्या सहमतीने वनगणवमत 
केलेला ाऄसािा. 

(२) सदर योजनेत्तर योजना त्या िषासाठी सुरु ठेिण्यास वित्त विभागाची 
सहमती ाऄसािी, म्हणजचे सदर योजनेसाठी त्या त्या िषाच्या 
ाऄथणसांकल्पात तरतूद करण्यात ाअलेली ाऄसािी. 

५ २७ (२) नागरी/ग्रामीण पाणीपुरिठा योजनाांना 
प्रशासकीय मान्यता देणे. 

 

(1) नगर विकास विभाग  (1), (2) ि (३) पूणण ाऄवधकार. (१) दरडोाइ पाणीपुरिठ्याचे प्रमाण तसेच योजनेच्या दरडोाइ खचाचे प्रमाण, 
जथेे प्रमाणके विवहत करण्यात ाअली ाऄसतील तेथे प्रमाणकानुसार 
ाऄसाि.े 

(२) महाराष्ट्र पाणीपुरिठा ि जलवन:सारण मांडळातफे योजना राबविली 

(2)ग्राम विकास ि जलसांधारण 
विभाग 
(3) पाणीपुरिठा ि तिच्छता 
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ाऄ.क्र. पवरच्छेद 
क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास 
सक्षम ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
विभाग जाणार ाऄसेल तर ती योजना ज्या ाअर्नथक िषात मांजूर करण्यात येाइल 

त्या िषाच्या महाराष्ट्र पाणीपुरिठा ाअवण जलवन:सारण मांडळाच्या 
िार्नषक कृती योजनेत समाविष्ट्ट करण्यात यािी. 

(3) महाराष्ट्र पाणीपुरिठा ि जलवन:सारण मांडळाच्या िार्नषक कृती योजनेला 
ाअर्नथक िषाच्या सुरूिातीला वनयोजन ि वित्त विभागाची मान्यता 
घेतली पावहज.े 

(4) ज्या ग्रामीण लघु नळ पाणीपुरिठा योजनाांना वजल्हा ततरािर 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात ाअलेली ाअहे. त्या महाराष्ट्र पाणीपुरिठा ि 
जलवन:सारण मांडळाच्या ितीने राबिल्या जात ाऄसोत ाऄथिा 
वजल्हाततरीय प्रावधकरणाकडून राबविल्या जात ाऄसोत त्याांना िरील 
(2) ाअवण (3) येथील ाऄटी लागू नाहीत. 

६ २७ (ाऄ) िरील ाऄनुक्रमाांक ४ ि ५ द्वारे ाऄगोदर 
मान्यता देण्यात ाअली ाअहे, ाऄशा 
योजना/ प्रततािाांना सुधावरत 
प्रशासकीय मान्यता देणे. 

प्रशासवनक विभाग त्याांच्या प्रावधकारात बसत 
ाऄसणाऱया प्रत्येक योजना 
ककिा प्रततािाांच्या सांदभात 
सुधावरत ाऄांदाजातील 
ाअवधक्य सुरुिातीस मांजूर 
केलेल्या ाऄांदावजत 
खचाच्या १५ टक्के 
मयादेपयंत पूणण ाऄवधकार. 

(१) मूळ मांजूर ाऄांदाजापेक्षा ाऄवधक रक्कम खचण व्हायच्या ाअत सुधावरत 
प्रशासकीय खचास मान्यता देण्यात यािी. 

(२) मूळ प्रततािाला लागू ाऄसलेल्या ाआतर सिण ाऄटी तशाच लागू राहतील. 
(३) सुधावरत प्रशासकीय योजनेत/प्रततािाच्या मूळ ाईदे्दशात बदल करण्यात 

येाउ नये. 
(४) जथेे सुधावरत ाऄांदावजत खचण मूळ ाऄांदावजत खचापेक्षा १५ टक्क्याांनी 

(िरील ाअर्नथक मयादा ओलाांडली गेली नसली तरी) सुधावरत 
योजना/प्रततािात मूळ योजनेच्या ाईवद्दष्ट्टात बदल ाऄपेवक्षत ाऄसेल तर 
वित्त विभागाची पूिण सांमती ाअिश्यक ाअहे. 
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(शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक : विाऄप्र 2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, भाग-2  वद.17 एवप्रल, 2015 चे पवरवशष्ट्ट) 
वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका, 1978 

भाग - पवहला 
ाईप विभाग -चार 

खचाच्या सांकीणण बाबी सांबांधी प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार 
भाग पवहला, ाईप विभाग-चार 

ाऄ.क्र. वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाऱयाांची मयादा 

ाऄटी 

1 2 3 4 5 
1 शासकीय खचाने धनादेशाद्वारे ितेन ि भत्त े

पाठविण्यासाठी परिानगी देणे. 
 हया शक्तीची ाअिश्यकता 

नसल्याने िगळण्यात येत ाअहे. 
 

2 सांकीणण ाऄनािती खचास मांजुरी देणे. (1)प्रशासवनक विभाग (१) प्रत्येक प्रकरणी ₹2.00 लक्ष  
च्या मयादेपयंत. 

(1) सामान्य शतीचे पालन करुन ि हा खचण तिचे्छाधीन ककिा 
पुनर्निवनयोजन याद्वारे करण्यात यािा. 

(2) प्रशासवनक विभाग/ विभाग प्रमुख त्याांच्या तित:च्या 
कायालयातील प्रशासन/लेखाविषयक कायणभार साांभाळणा-
या  राजपवत्रत ाऄवधका-याला ह्या शक्ती पुन: प्रदान करु 
शकतील. 

  

(२) विभाग प्रमुख (२) प्रत्येक प्रकरणी ₹1.00 लक्ष  
च्या मयादेपयंत. 

(3) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (३) प्रत्येक प्रकरणी ₹80,000/-  
च्या मयादेपयंत. 

(4)कायालय / सांतथा प्रमुख, 
प्रशासवनक विभागाांनी त्याांच्या 
प्रशासवनक वनयांत्रणाखालील 
सांतथाप्रमुखाांची नाि ेनमूद केली 
पावहज.े 

(४) प्रत्येक प्रकरणी ₹60,000/-  
च्या मयादेपयंत. 

3 िततुांच्या रुपात देणगी तिीकारण्यास मांजुरी 
देणे. 

(1) विभाग प्रमुख  (1) ₹1.00 लक्ष पयंत (१) देणगी दाखल वदलेल्या िततुिरील ाअिती खचण िार्नषक 
₹5,000/- पेक्षा जातत ककिा त्या बाबतीत िार्नषक ₹1,000/- 
पेक्षा जातत ाऄनािती खचण शासनास करािा लागू नये ाअवण हा 
खचण सांतथाांच्या ाऄनुदानातून केला गेला पावहज.े िततुला 
खुणवचठ्ठी ककिा दात्याचा तमृवतलेख लािणे या व्यवतवरक्त 
कोणतीही ाऄट सांलग्न केलेली नसािी. 

(2) देणगी दाखल वदलेल्या िततुिरील ाअिती खचण िार्नषक 
₹1,000/- पेक्षा जातत ककिा त्या बाबतीत िार्नषक ₹500/- 
पेक्षा जातत ाऄनािती खचण शासनास करािा लागू नये ाअवण हा 
खचण सांतथाांच्या ाऄनुदानातून केला गेला पावहज.े िततुला 
खुणवचठ्ठी ककिा दात्याचा तमृवतलेख लािणे या व्यवतवरक्त 
कोणतीही ाऄट सांलग्न केलेली नसािी. 

 (2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख (2) ₹40,000/- पयंत 



शासन वनणणय क्रमाांकाः विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम ,भाग-2 

 

 
 

64 

ाऄ.क्र. वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाऱयाांची मयादा 

ाऄटी 

1 2 3 4 5 
टीप :-गुन्हेगारी, ाऄफरातफर, राष्ट्रद्रोह यासारखी पारॄणभमूी ककिा 

सांशय ाऄसलेल्या व्यक्ती/ सांतथाांकडून देणगी तिीकारता 
येणार नाही. 

4 सरकारी जागेत बाांधकामास वकरकोळ कामे 
करण्यास मांजुरी देणे. 

(1) विभाग प्रमुख (1) ि (2) प्रवतिषी  
₹50,000/- पयंत 

     हा खचण “कायालयीन खचण” या शीषाखालील तरतुदीतून 
करण्यात यािा. (2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 

(3)कायालय प्रमुख (3) प्रवतिषी ₹25,000/- पयंत 
5 ाऄपील ककिा तथगन ाअदेशाांची मागणी 

करतेिळेी न्यायालयाच्या ाअदेशानुसार 
न्यायालयात रक्कम ठेि म्हणनू 
ठेिण्याकवरता रक्कम मांजूर करणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग (१)पूणण ाऄवधकार  (१) जवे्हा प्रकरण शासकीय िकीलाच्या सल्ल्यानुसार सक्षम 
न्यायालयात दाखल केले ाऄसेल. 

(२) महाराष्ट्र ाऄथणसांकल्प वनयमपुस्ततकेतील पवरवशष्ट्ट-१ मधील 
पवरच्छेद-४ मध्ये विवहत केल्याप्रमाणे ही रक्कम “०८५८-
वनलांबन लेखा” या प्रधान वशषाच्या खचाखाली टाकण्यात 
यािी. 

(२) विभाग प्रमुख (२)प्रत्येक प्रकरणी ₹50,000/-  
पयंत 

6 रॅुतलेखन यांत्र (कॅसेट टेपरेकॉडणर) खरेदी 
करण्याच्या खचास मांजुरी देणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग (१)प्रत्येक प्रकरणी ₹१0,000/-  
पयंत  

(१) शासनाचे सवचि ककिा विभाग प्रमुख जे ाऄशी सिलत घेाउ 
ाआस्च्छतात त्याांच्याकरीता खरेदी करण्यात यािी. 

(1) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पाहीज.े 
(३) खरेदीसाठी विवहत कायणपध्दतीचे ाअवण िळेोिळेी काढलेल्या 

ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
 

(२) विभाग प्रमुख (२) ₹५,000/-  पयंत 

7 ाआलेक्रीक तटॅम्प्स फ्राँ ककग मशीन खरेदी 
करण्याच्या खचास मांजुरी देणे. 

 प्रशासवनक विभाग  ₹4.00 लक्ष पयंत 
 

(१) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पाहीज.े 
(२) खरेदीसाठी विवहत कायणपध्दतीचे ाअवण िळेोिळेी काढलेल्या 

ाअदेशाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
(३) हे यांत्र सुस्तथतीत ठेिण्यासाठी ाअिश्यक तो सेिासांविदा 

करार विवहत पध्दतीने करण्यात यािा. 
8 सक्षम प्रावधकाऱयाने मांजूर केलेल्या 

योजनेच्या ककिा प्रततािाच्या सांदभात 
वकरकोळ िततुांच्या पुरिठ्याच्या खरेदीसाठी 
दर वनवरृत करुन खरेदी करणे (वित्तीय 
ाऄवधकार वनयमपुस्ततका, १९७८ मधील 
भाग-एक मधील कोणत्याही ाईप विभागात 
नमूद  करण्यात न ाअलेल्या बाबींच्या 
सांदभात) 

प्रशासवनक विभाग पूणण ाऄवधकार (१) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पाहीज.े 
(२) सदर योजना ककिा प्रतताि सक्षम प्रावधकाऱयाांनी मांजूर केलेले 

ाऄसले पाहीजते. 
(३) ज्या बाबी दरपत्रकात नमूद केलेल्या नाहीत त्याांच्या सांदभात 

शासनाच्या (ाईद्योग, ाउजा ि कामगार विभाग) विभागीय 
खरेदी करणे, राज्य शासनाच्या सािणजवनक ाईपक्रमाांकडून 
खरेदी करणे, ाआत्यादींच्या सांदभातील सूचनाांचे पालन 
करण्यात याि.े 

(४) दरपत्रके / वनविदा मागविण्याबाबतच्या सिणसाधारण वनदेशाांच े
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ाऄ.क्र. वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर करण्यास सक्षम 
ाऄसलले ेप्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाऱयाांची मयादा 

ाऄटी 

1 2 3 4 5 
ि ाऄनुदेशाांचे पालन करण्यात याि.े 

9 कायालयातील ाऄवभलेखाचे वकटक, वकड, 
वजिाण ू ाआत्यादींपासून सांरक्षणाची व्यितथा, 
ाअिश्यक ाऄसल्यास त्यासाठी िततुांची 
खरेदी करणे ि त्यााऄनुषांगाने होणा-या 
खचास मांजुरी देणे. 

(1) विभाग प्रमुख (1), (2) ि  (3) पूणण ाऄवधकार 
  

(१) खचण मांजूर ाऄनुदानातून भागविण्यात यािा. 
(2) वनविदा प्रवक्रया ाऄिलांबून सेिा पुरिठादाराांची वनयकु्ती 

करण्यात यािी. 
 
 
 

(2) प्रादेवशक कायालय प्रमुख 
(3)कायालय प्रमुख 

10 भारतामधील प्रवशक्षण फी िरील खचण मांजूर 
करणे 

(1)प्रशासवनक विभाग (1) पूणण ाऄवधकार (1) खचण मांजूर ाऄनुदानातून करण्यात यािा. 
(2) वित्त विभाग शासन वनणणय क्र.एमाअयएस 

1076/सी.ाअर.1395/ एसाइाअर-सात, वद.19.4.1977 
मधील तरतूदींचे पालन करण्यात याि.े 

(3) प्रवशक्षणािरील धोरण/खचण, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
वनणणय, क्र.टीाअरएन-09/प्र.क्र.39/19/12-ाऄ, वद. 
23.9.2011 मधील तरतूदी तसेच या ाअदेशामध्ये िळेोिळेी 
केलेल्या सुधारीत ाअदेशाांचे पालन करण्यात याि.े 

(4) विवहत मयादेपेक्षा जातत खचण ाऄसल्यास  वित्त विभागातील 
सांबांवधत व्यय शाखा ि सेिा कायासनाची मान्यता घेण्यात 
यािी. 

(5) या वित्तीय शक्तीचे पुन:प्रदान करण्यात येणार नाही.  

(2)विभाग प्रमुख (2) िार्नषक ₹5.00लक्ष पयंत 

11 बाह्य यांत्रणेकडून करुन घेण्यात येणाऱया 
कामाचा खचण मांजूर करणे. 

प्रशासवनक विभाग ततांभ-5 मधील ाऄ.क्र.3 मधील 
ाऄटींच्या ाऄधीन पूणण ाऄवधकार. 

(1) खचण मांजूर  ाऄथणसांकल्पीय तरतूदी मधून  करण्यात यािा. 
(2) खचण विवहत पध्दतीने करािा. 
(3) शासन पवरपत्रक वित्त विभाग क्र.पदवन 2013/ 

प्र.क्र.11/13/विस-ु1, वदनाांक 2.2.2013, क्रमाांक पदवन 
2013/प्र.क्र.112/13/विसु-1, वदनाांक 2.12.2013  ि 
19.12.2013 मधील तसेच, या ाअदेशात िळेोिळेी केलेल्या 
सुधारणा/ तरतूदींचे पालन करणे ाअिश्यक राहील. 

12 मांत्रालयीन सवचि ि त्यािरील दजाच्या 
ाऄवधकाऱयाांना दरमहा ₹1500/- 
Sumptuary allowance मांजूर 
करणेबाबत. 

प्रशासवनक विभाग पूणण ाऄवधकार. (1) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पावहज.े 
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(शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक : विाऄप्र 2013/प्र.क्र.30/13/विवनयम, भाग-2  वद.17 एवप्रल,2015  चे पवरवशष्ट्ट) 

वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका, 1978 
भाग - पवहला 

ाईप विभाग - पाच 
महाराष्ट्र सािणजवनक बाांधकाम वनयमपुस्ततका ाऄांतगणत पवरच्छेदाांखाली प्रदान करण्यात ाअलले ेवित्तीय ाऄवधकार 

भाग पवहला, ाईप विभाग-पाच 
ाऄ.
क्र. 

महाराष्ट्र सािणजवनक 
बाांधकाम वनयम 
पुस्ततकेतील 
पवरच्छेद क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर 
करण्यास सक्षम ाऄसलले े

प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
१ 134 ाआमारतीच्या बाांधकामाच्या नकाशास ि ाऄांदावजत 

खचास (वित्तीय मान्यता धरुन) प्रशासकीय 
मान्यता देणे. 
 
 
 

 

प्रशासवनक विभाग 
(सािणजवनक बाांधकाम 
विभाग ाअवण जलसांपदा 
विभाग िगळून ) 
 

 पूणण ाऄवधकार (१) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद केल्याखेरीज प्रशासवनक मान्यतेसोबत 
वित्तीय मान्यता देण्यात येाउ नये. 

(२) प्रततावित ाआमारत/ाआमारती सक्षम प्रावधकाऱयाांनी पूिी नमूद 
केलेल्या योजनेचा एक भाग ाऄसला/ाऄसल्या पाहीज/ेपाहीजते. 

(३) योजनाांतगणत बाांधकामाच्या सांदभात ाऄांदावजत खचण हा 
योजनाांतगणत तरतुदीत समाविष्ट्ट करण्यात यािा. 

(४) सदर शक्तीचा िापर हा कोणत्याही वनिासी ाआमारतीस मान्यता 
देताना ती ाआमारत िरील (२) मधील मांजूर योजनेचा एक भाग 
ाऄसेल तरच करण्यात यािा. 

(५) ाआमारतीचे नकाशे ि ाऄांदावजत खचण हे सिण सािणजवनक बाांधकाम 
विभागाकडून तयार करुन घ्यािेत ककिा ाऄन्य प्रावधकाऱयाांनी 
तयार केले ाऄसल्यास सािणजवनक बाांधकाम विभागाची त्यास 
मान्यता घ्यािी. 

(६) कामासाठी वनविदा मागविण्यााअधी सदर कामास सािणजवनक 
बाांधकाम विभागातील सक्षम ाऄवधकाऱयाांची ताांवत्रक मांजुरी घेणे 
ाअिश्यक ाअहे. 

(७) सािणजवनक बाांधकाम विभाग ाअवण जलसांपदा विभाग याांना 
यापूिी प्रदान केलेले (प्रशासकीय मान्यतेसांबांधीचे) ाऄवधकार 
ाऄबावधत राहतील. 

(८) ाआमारतीचे प्रमाणभतू नमुने शासनाने ाअधीच मान्य केलेले ाअहेत, 
त्या ाआमारतीचे बाबतीत प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या ाअदेशात 
प्रमाणभतू नमुन्याचा तपष्ट्ट ाईल्लेख करण्यात यािा. 

(९) प्रत्येक काम चार िषाचे ाअत पूणण होाइल ाऄसेच वनयोवजत 
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ाऄ.
क्र. 

महाराष्ट्र सािणजवनक 
बाांधकाम वनयम 
पुस्ततकेतील 
पवरच्छेद क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर 
करण्यास सक्षम ाऄसलले े

प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
करण्यात याि.े चार िषात दरिषी ाऄांदावजत रकमेच्या 
१०:३०:३०:३० या टक्केिारीच्या प्रमाणातच तरतूद केली जााउन 
चालू कामाांसाठी सदर प्रमाणानुसार त्या त्या िषी ाईपलब्ध 
ाऄथणसांकल्पीय तरतूद िगळून जी तरतूद वशल्लक राहील त्या 
तरतुदीतून हाती घ्याियाच्या कामासाठी १० टक्के वनधी ाईपलब्ध 
होत ाऄसल्यासच काम हाती घेता येाइल. िरील प्रमाणे वनधी 
ाईपलब्धतेचा ाईल्लेख वित्तीय मांजुरी ाअदेशात तपष्ट्टपणे करण्यात 
येाइल. 

(१०) गेल्या तीन िषात ाईपलब्ध झालेल्या सरासरी वनधीच्या 1.25 
पट रकमेपेक्षा जातत ककमतीच्या प्रशासकीय मान्यता एका िषी 
देता येणार नाहीत. 

(११) कायालयीन ि वनिासी ाआमारती तसेच कामासाठी लागणाऱया 
ाआमारती (फां क्शनल वबल्डींग्ज, िसतीगृहे, कायणशाळा, शाळा, 
रुग्णालये प्रयोगशाळा, गोदामे ाआ.) प्रत्येकी ₹5.00 कोटी ककिा 
ाऄवधक खचाच्या ि ज्याांच्याकरीता भाग-एक निीन बाबीद्वारे 
ाऄथणसांकल्पीय तरतूद केली जाते ाऄशा सिण बाांधकामाचे प्रतताि 
सवचि सवमतीपुढे सादर करण्यात याि.े याकरीता वनयोजन 
विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. ससमा-2010/ 
प्र.क्र.48/का.1461, वद. 8 जानेिारी 2014 हे पवरपत्रक तसेच 
यामध्ये शासनाने िळेोिळेी केलेल्या सुधारीत ाअदेशाांचे पालन 
करण्यात याि.े   

(12) प्रशासकीय मान्यतेचे ाअदेश, वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. 
विाऄप्र-2014/प्र.क्र.49/14/विवनयम, वदनाांक 5 जानेिारी, 2015 
मध्ये नमूद नमून्यानुसार काढािते. 

२ 134 शासकीय नागरी बाांधकामाांना (वनिासोपयोगी 
ाआमारती ाअवण शासकीय गृहे या व्यवतवरक्त 
ाआतर बाांधकामे) प्रशासकीय मान्यता देणे. 

(1) विभाग प्रमुख (१) ि (2)  ₹4.00 लक्ष 
पयंत 

(1) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पावहज.े 
(2) सिण बाांधकामाचा खचण म्हणजचे योजनेमधील सिण घटक भागाांची 

ककमत ₹4.00 लक्षच्या मयादेबाहेर ाऄसता कामा नये. 
(3)कामासाठी वनविदा मागविण्यााअधी सदर कामास सािणजवनक 

बाांधकाम विभागातील सक्षम ाऄवधकाऱयाांची ताांवत्रक मांजुरी घेणे 
ाअिश्यक ाअहे. 

(2) प्रादेवशक कायालय 
प्रमुख 
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ाऄ.
क्र. 

महाराष्ट्र सािणजवनक 
बाांधकाम वनयम 
पुस्ततकेतील 
पवरच्छेद क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर 
करण्यास सक्षम ाऄसलले े

प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
(4) प्रशासकीय मान्यतेचे ाअदेश, वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. 

विाऄप्र-2014/प्र.क्र.49/14/विवनयम, वदनाांक 5 जानेिारी, 
2015 मध्ये नमूद नमून्यानुसार काढािते.  

३ 134 वकरकोळ नागरी बाांधकामाांना प्रशासकीय 
मान्यता देणे. 

(1) विभाग प्रमुख (१) ि (2) ₹20.00 लक्ष 
पयंत 

(1) कामासाठी वनविदा मागविण्यााअधी सदर कामास सािणजवनक 
बाांधकाम विभागातील सक्षम ाऄवधकाऱयाांची ताांवत्रक मांजुरी घेणे 
ाअिश्यक ाअहे. 

(2) प्रशासकीय मान्यतेचे ाअदेश, वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. 
विाऄप्र-2014/प्र.क्र.49/14/विवनयम, वदनाांक 5 जानेिारी, 
2015 मध्ये नमूद नमून्यानुसार काढािते. 

 (2) प्रादेवशक कायालय 
प्रमुख 

४ 134 तित:च्या ककिा दुय्यम कायालयाच्या ताब्यात 
ाऄसलेल्या भाड्याने घेतलेल्या ककिा ाऄवधगृहीत 
केलेल्या कायालयीन ाआमारतींची दुरुतती ाअवण 
फेरबदलाांसाठी घरमालकाांकडून खचण िसूल 
होणे शक्य नसेल तर ाऄशा खचास मांजुरी देणे. 

(1) प्रशासवनक विभाग (1) एका वित्तीय 
िषासाठी ₹4.00 लक्ष 
मयादेपयंत. 

(१) ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पावहज.े सुधारीत 
ाऄांदाजात िाढीि तरतूद गृहीत धरता येणार नाही ाअवण मागता 
येणार नाही. 

(२) ततांभ ५ मध्ये दशणविलेली एकूण रक्कम विभागाच्या ककिा त्याांच्या 
दुय्यम विभागाच्या/कायालयाच्या ताब्यात ाऄसलेल्या सिण 
ाआमारतींच्या बाबतीत ाअहे. 

(३) कोणत्याही एका ाआमारतीिरील खचण वतच्या दोन मवहन्याच्या 
भाड्याच्या खचापेक्षा ाऄवधक नसला पाहीज.े 

(४) खचण ाअिती तिरुपाचा नसािा. 
(५)घरमालकाने तित: खचण करण्यास नकार वदला ाऄसेल तरच हा 

खचण करण्यात यािा ाअवण जवे्हा ाआमारतीचा ताबा सोडण्यात 
येाइल त्यािळेी शासनाला ाआमारतीस जोडलेली कोणतीही सांच 
माांडणी ककिा सामान काढून घेण्याचा हक्क राहील. 

(2)विभाग प्रमुख (2) ि (3)  
एका वित्तीय िषासाठी 
एकूण रक्कम ₹2.00 
लक्ष च्या मयादेपयंत. 

(३) प्रादेवशक कायालय 
प्रमुख 

5 134 वनिासोपयोगी ककिा वनिासेतर ाआमारतीमध्ये 
ाऄस्ततत्िात ाऄसलेल्या विद्यतु सांच माांडण्याांमध्ये 
भर घालणे ककिा फेरबदल करणे ककिा निीन 
तिरुपाचा मूळ विद्यतु सांच ाईभारणीस मांजुरी 
देणे. 

(1) विभाग प्रमुख (1) ि (2) प्रत्येक 
प्रकरणी ₹2.00 लक्षच्या 
मयादेपयंत. 

(1) महाराष्ट्र सािणजवनक बाांधकाम विभागाच्या वनयमपुस्ततकेतील 
पवरच्छेद 382 मध्ये वनधावरत केलेल्या प्रमाणाबाहेर नमूद  
केलेल्या जोडणीची कामे नसािी. 

(2)  वनिासोपयोगी ाआमारतीच्या बाबतीत मुलभतू वनयम 45-ाऄ ककिा 
मुांबाइ नागरी सेिा वनयम 846 ाऄन्िये पवरगवणत केलेले प्रमावणत 
घरभाडे, वनिाससथान ज्या िगाच्या ाऄवधकाऱयाच्या िापरासाठी 
बाांधाियाचे ाऄसेल त्या िगातील ाऄवधकाऱयाांच्या मावसक 

(2) प्रादेवशक कायालय 
प्रमुख 
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ाऄ.
क्र. 

महाराष्ट्र सािणजवनक 
बाांधकाम वनयम 
पुस्ततकेतील 
पवरच्छेद क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर 
करण्यास सक्षम ाऄसलले े

प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
ितेनाच्या दहा टक्क्याांपेक्षा ाऄवधक ाऄसता कामा नये. 

(3)  या सांच ाईभारणीमुळे सांबांवधत ाऄवधका-याच्या “ कायालयीन 
खचाच्या”ाऄनुदानामध्ये िाढ करािी लागता कामा नये. 

(५) ही कामे प्रदान केलेल्या ाऄवधकाराांच्या मयादेत येतील या हेतुने 
विभागण्यात येाउ नये. 

६ 220 मांजुरी वदलेल्या वनविदा दरापेक्षा ाऄवधक ाऄशा 
िाढीि दराने मागण्या मांजूर करणे. 

ज्याांना वनविदा 
तिीकारण्याचे ाऄवधकार 
ाअहेत ाऄसे विभाग प्रमुख ि 
प्रादेवशक कायालय प्रमुख  

कामाच्या कोणत्याही एका 
बाबींिर 10 टक्के 
मयादेपयंत. 

(1) वनविदेतील एकाच बाबींच्या सांबांवधत वनविदा दरात 10 
टक्क्यापेक्षा ाऄवधक िाढ करुन येणारी रक्कम ककिा ₹2.00 लक्ष 
यापैकी जी रक्कम कमी ाअहे त्या रकमेपयंत या ाऄवधकाराचा 
िापर करता येाइल. मात्र ाऄशी िाढीि रक्कम सांबांवधत 
प्रावधकाऱयाांच्या तिीकार करण्याच्या ाऄवधकाराच्या मयादेतच 
ाऄसली पावहज.े 

(2)  जर त्या बाबीसांबांधी वनविदेमध्ये एखाद्या कमाल मयादेची तरतूद 
केलेली ाऄसेल तर फेरिाढ केल्यामुळे होणारी एकूण िाढ विवहत 
मयादेपेक्षा ाऄवधक होता कामा नये.  

(3) ततांभ क्रमाांक ४ मध्ये ाईल्लेख केलले्या प्रावधकाऱयाने ाऄशी सिण 
प्रकरणे  त्याांच्या वनकटिती िवरष्ट्ठ प्रावधकाऱयाकडे ि 
सरकारकडे मावहती ि नोंदीसाठी प्रवतिवेदत केली पाहीज.े 

(4) जर िाढीि रक्कम ₹2.00 लक्ष पेक्षा ाऄवधक ाऄसेल तर ततांभ (४) 
मध्ये ाईल्लेख केलेल्या प्रावधकाऱयाने मान्यता प्राप्तीसाठी 
सरकारकडे जाणे ाअिश्यक ाअहे. 

टीप :- पाणी ाईपसण्याच्या खचात झालेली िाढ, काही सामानाच्या 
बाबतीत झालेली ाऄचानक िाढ (काही विवशष्ट्ट तथावनक 
मालाच्या बाबतीत) या ाअकस्ल्पक मागण्या मांजूर करताना या 
ाऄवधकाऱाांचा िापर करता येाइल. 

७ 234 “2059, सािणजवनक बाांधकामे” ि “2216, गृह 
वनमाण” या शीषाखालील वकरकोळ 
बाांधकामासाठी वनधीचे वनयत िाटप करणे.   

(१) विभाग प्रमुख 
 

(१) प्रत्येक 
प्रकरणी ₹ 3.00 लक्षच्या 
मयादेपयंत. 

    सािणजवनक बाांधकाम ि गृहवनमाण विभागाने बाांधकामाचे नकाशे ि 
ाऄांदाज ह्याांना प्रशासवनक मान्यता वदल्यानांतर ाअवण तसेच सक्षम 
प्रावधका-याने ताांवत्रक मांजुरी वदल्यानांतर सािणजवनक बाांधकाम, 
गृहवनमाण विभागास त्याांच्याकडे सुपूदण केलेल्या तिचे्छाधीन 
ाऄनुदानातून हा खचण भागविता येाइल. 

(२) प्रादेवशक कायालय 
प्रमुख 

(२) प्रत्येक प्रकरणी 
₹1.00 लक्षच्या 
मयादेपयंत. 
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ाऄ.
क्र. 

महाराष्ट्र सािणजवनक 
बाांधकाम वनयम 
पुस्ततकेतील 
पवरच्छेद क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर 
करण्यास सक्षम ाऄसलले े

प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
(3)कायालय प्रमुख (3) प्रत्येक प्रकरणी                 

₹40,000/-  च्या 
मयादेपयंत. 

८ 4३२ जडिततू सांग्रहातून वनरुपयोगी/ कालबाह्य 
झालेल्या/गरजपेेक्षा ाऄवधक ाऄशा िततुांची विक्री 
ककिा ाऄन्यप्रकारे त्या वनकालात काढण्याचे 
ाअदेश काढणे. 

(१) प्रशासवनक विभाग (1)पुततकी ककमत 
₹2.00 लक्षच्या 
मयादेपयंत 

---- 
 

 (२) विभाग प्रमुख (२) ि (३)  पुततकी 
ककमत          
₹80,000/- च्या 
मयादेपयंत 

 (३)प्रादेवशक कायालय 
प्रमुख 

 (४) कायालय प्रमुख. (4) पुततकी ककमत 
₹40,000/- च्या 
मयादेपयंत. 

९ 134 िरील ाऄनुक्रमाांक (१) ते (५) येथे दशणविलेल्या 
ाआमारती ि कामाच्या बाबतीत नकाशे ि 
ाऄांदावजत खचण याांना सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देणे. (वित्तीय मान्यता धरुन) 

िरील बाबींच्या सांदभात 
मूळ प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सक्षम ाऄसलेले 
प्रावधकारी 

(ाऄ) प्रमाणभतू 
नमुन्याप्रमाणे 
बाांधाियाच्या ाआमारतींच्या 
सांदभात िाढीि खचण, मूळ 
खचाच्या १५ टक्के मयादे 
पयंत. 
(ब) ाआतर सिण प्रकरणी 
िाढीि खचण मूळ ाऄांदावजत 
खचाच्या १५ टक्के मयादे 
पयंत. 

(१) मूळ मान्य केलेल्या ाऄांदाजााआतका खचण होण्यााऄगोदर सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यािी. 

(२) मूळ प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केलेल्या ाआतर सिण ाऄटी सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यतेबाबतही लागू होतील. 

(३) सुधारीत ाऄांदावजत खचण मूळ मान्य ाऄांदावजत खचाच्या १५ टक्के 
पेक्षा जातत ाऄसेल तर त्यास वित्त विभागाची मान्यता घेणे 
ाअिश्यक ाअहे. 

(४) सधुारीत ाऄांदाज ततांभ (५) मध्ये नमूद केलेल्या मयादेत ाऄसल े
तरी, ाआमारती ि बाांधकामाच्या बाबतीत मूळ ाऄांदाज मांजूर 
करताना दशणविलेल्या ाईवद्दष्ट्टाांमध्ये बदल ाऄांतभूणत ाऄसल्यास वित्त 
विभागाची मान्यता ाअिश्यक ाअहे. 

(5) प्रशासकीय मान्यतेचे ाअदेश, वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. 
विाऄप्र-2014/प्र.क्र.49/14/विवनयम, वदनाांक 5 जानेिारी, 
2015 मध्ये नमूद नमून्यानुसार काढािते. 

१० 134 सािणजवनक बाांधकाम विभागाच्या पवररक्षणासाठी 
ताब्यात नसलेल्या ाआमारतीच्या सिणसाधारण 
दुरुतती ि विशेष दुरुततीस प्रशासकीय (वित्तीय 

प्रशासवनक विभाग 
 
 

 पूणण ाऄवधकार (1) महाराष्ट्र सािणजवनक बाांधकाम विभाग वनयमपुस्ततकेमधील 
प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या वनयमाांच्या ि तद्ाऄनुषांगीक 
वनयमाांचे ाऄनुपालन करण्यात याि.े 
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ाऄ.
क्र. 

महाराष्ट्र सािणजवनक 
बाांधकाम वनयम 
पुस्ततकेतील 
पवरच्छेद क्रमाांक 

वित्तीय शक्तीचे िणणन ाऄवधकाराचा िापर 
करण्यास सक्षम ाऄसलले े

प्रावधकारी 

प्रदान केलले्या वित्तीय 
ाऄवधकाराांची मयादा 

ाऄटी 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
मान्यता धरुन) मान्यता देणे ि खचाला मांजुरी 
देणे. 

 
 

(2)  दुरुततीचे काम विवहत वनविदा पध्दती ाऄिलांबून सािणजवनक 
बाांधकाम विभागामाफण त, सांबांवधत प्रशासवनक विभागाांकडे 
कायणकारी ाऄवभयांता ककिा त्यािरील दजाचे पद ाऄसल्यास 
प्रशासवनक विभागाांमाफण त कां त्राटदाराची नेमणकू करुन 
करण्यात याि.े 

(3)  ाऄथणसांकल्पीय तरतूद ाईपलब्ध ाऄसली पाहीज.े   
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(शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक-विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम, 

वदनाांक  17 एवप्रल, 2015 चे सहपत्र-2- वित्तीय ाऄवधकार वनयम पुस्ततका 1978, भाग-1, 

ाईप-विभाग- “एक” ाऄनुक्रमाांक 25 (ब) चे सहपत्र -2, मुांबाइ वित्तीय वनयम 1959 चे पवरवशष्ट्ट-20) 

 
APPENDIX 20 

(See Fin.R.53) 

General Rules for the enforcement of responsibility for losses sustained by Government 

through fraud or negligence of Government servant. 

Section I General Principles 

1. Means should be devised to ensure that every Government servant realizes fully and clearly 

that he will be held personally responsible for any loss sustained by Government through fraud or 

negligence on his part, and that he will also be held personally responsible for any; loss arising from 

fraud or negligence on the part of any other Government servant to the extent to which it may be 

shown that he contributed to the loss by his own action or culpable negligence. The cardinal 

principle governing the assessment of responsibility in such cases is that every public officer should 

exert the same vigilance in respect of public expenditure and public funds generally as a person of 

ordinary prudence would exercise in respect of the expenditure and the custody of his own money.  

While therefore Government are prepared to condone as officer’s honest errors of judgment 

involving financial loss provided the officer can show that he has done his best up to the limits of his 

ability and experience, they are determined to penalize officers who are dishonest, careless or 

negligent in the duties entrusted to them. The extent to which the action or negligence of the officer 

was culpable must be ascertained by enquiry in each instance. 

2. It is of the greatest importance to avoid delay in the investigation of any loss due to fraud, 

negligence, financial irregularity, etc.  If the irregularity is detected by audit in the first instance, it 

will be the duty of the audit officer to report immediately to the administrative authority concerned.  

If the irregularity is detected by the administrative authority in the first instance, and if it is one 

which should be reported to the audit officer in terms of (Paras, 16 and 17 of the General Financial 

Rules 1963), he must make that report immediately.  Every important case should be brought to the 

notice of superior authority as soon as possible/ the administrative authority should report to his 

superior should the administrative authority require the assistance of the audit officer in pursuing the 

investigation,  he may call on that officer for all vouchers and other documents that may be relevant 

to the investigation; and if the investigation is complex and he needs the assistance of an expert 

audit officer to unravel it, he should apply forth with for that assistance to Government who will 

then negotiate with the audit officer for the services of an investigating staff.  Thereafter the 

administrative authority and the audit authority will be personally responsible, within their 

respective spheres, for the expeditious conduct of the enquiry. 
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Where account offices exist intermediary between audit and the administrative authority,  the 

account offices will discharge the functional prescribed above for audit, but a report will still be 

necessary to the audit officer in terms of paras 16 and 17 of the General Financial Rules 1963. 

3. In any case in which is appears the recourse to judicial proceedings is likely to be involved, 

competent legal advice should be taken as soon as the possibility emerges. In the case of losses 

involving a reasonable suspicion of fraud or other criminal offence a prosecution should be 

attempted unless the legal advisers consider that the evidence available is not such as will secure a 

conviction.  The reasons for not attempting a prosecution should be placed on record in all such 

cases. 

4. In cases where loss due to delinquencies of subordinate officials and where it appears that 

this has been facilitated by laxity of supervision on the part of a superior officer, the latter should 

also be called strictly to account and his personal liability in the matter carefully assessed. 

5. The question of enforcing pecuniary liability should always be considered as well as the 

question of other forms of disciplinary action. In deciding the degree of the officers pecuniary 

liability it will be necessary to look not only to the circumstances of the case but also to the financial 

circumstances of the officer, since it should be recognised that the penalty should not be such as to 

impair the Government servant’s future efficiency. 

In particular, if the loss has occurred through fraud, every endeavor should be made to recover the 

whole amount lost from the guilty persons, and if culpable laxity of supervision has facilitated the 

fraud, the supervising officer as fault may properly be penalised either directly by requiring him to 

make good in money a sufficient proportion of the loss, or indirectly by reduction or stoppage of his 

increments of pay. 

It should always be considered whether the value of Government property or equipment lost, 

damaged or destroyed by the carelessness of individuals entrusted with their care (eg., a policeman's 

rifle, a touring officer's tents, a factory motor lorry, an engineer's instruments) should not be 

recovered in full up to the limit of the officer's capacity to pay. 

6. One reason why it is important to avoid delay (vide paragraph 2 precedings) is that in the 

course of a prolonged investigation Government servants who are concerned may qualify for 

pension, a contingency which is in the circumstances undesirable for the following reasons. A 

pension, sanctioned under Civil Service Regulations cannot be reduced or withheld for misconduct 

committed prior to retirement and, although an order to reduce or withhold a pension admissible 

under the Bombay Civil Service Rules would not be irregular, Government would naturally feel 

considerable reluctance in passing such an order in the case of pension already sanctioned. It follows 

from this that, as a primary precaution, steps should be taken to ensure that an officer concerned in 

any loss or irregularity which is the subject of an enquiry, is not inadvertently allowed to retire on 
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pension while the enquiry is in progress, and accordingly, when a pensionable Government servant 

is concerned in any irregularity of loss the authority investigating the case should immediately 

inform the Accounts or Audit Officer responsible for reporting on his title to pension and the 

authority competent to sanction pension, and it will be the duty of the latter to make a note of the 

information and to see that pension is not sanctioned before either a conclusion is arrived at as 

regards the Government servant's culpability, or it has been decided by the sanctioning authority that 

the result of the investigation need not be awaited. 

7. The fact that officers who were guilty of frauds or irregularities have been retrenched or 

have retired and have thus escaped punishment, should not be made a justification for absolving 

those who are also guilty but who still remain in service. 

Section II / Procedure regarding investigation and prosecution  

(1)  All losses of the kind referred to in paras 16 and 17 of the General Financial rules, 1963 must be 

reported forthwith by the officer concerned, not only to the Audit Officer, but also to his own 

immediate official superior.  Reports must be submitted as soon as reasonable grounds exist for 

believing that a loss has occurred;  they must not be delayed while detailed enquiries are made. 

Note 1. - The reports contemplated above need not be submitted in cases involving losses not 

exceeding Rs.300 each. 

Note 2. - Reports of loses in excess of Rs.300 should be submitted through proper channel to the 

Head of the Department. These reports will be necessary even in cases where the amount involved is 

less than the limit up to which the officer concerned is competent to write off the loss under powers 

delegated to him under Manual of Financial Powers (F.P.VII). The Head of Department may deal 

with these reports finally in cases in which the losses involved does not exceed the amount to which 

he is competent to write off the loss subject to the conditions (i) to (iv) to Serial No. 43 of section I 

of the Manual of Financial Powers, 1964. 

Note 3. - Repots of a Head of Department for all losses exceeding Rs. 300 each and the reports 

received by him which he cannot dispose of finally under Note 2 above should be submitted to 

Govt. with necessary remarks. 

Note 4. - The above procedure will not apply to cases of losses which disclose defects in rules or 

procedure the amendment of which would require the orders of Government and those which 

discloses serious negligence on the part of any Govt. Servant which may call for disciplinary action 

by a higher authority or cases which involve any important features which need investigation. 

Note 5.  - The submission of the reports contemplated above will be necessary in cases of shortages 

and damages discovered during physical verification of stores made under {Rule 179 of 

Maharashtra Contingent Expenditure Rules, 1965 (F.P.IX)} 
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(2)  Reports submitted under (1) above must be if forwarded forthwith to Government through the 

usual channel with such comments as may be considered necessary. 

Note.- The Divisional Commissioners are empowered to decide finally cases of misappropriation of 

Government money involving amounts upto Rs.2,000 in offices under their control. The report 

referred to in Para (1) above should be submitted to Government in such cases only where the 

misappropriation has been facilitated due to loopholes in rules or slackness of supervision on the 

part of higher official.      

(3) As soon as a reasonable suspicion exists that a criminal offence has been committed to senior 

officer of the department concerned present in the station will report to the District Magistrate and 

ask for a regular police investigation under the Code of Criminal Procedure, 1898. 

(4) If the District Magistrate agrees that an investigation may be made, the senior officer of the 

department concerned present in the station will ; (a) request the District Magistrate to arrange for 

the investigation to proceed from day-to-day, (b) see that all witness and documents are made 

available to the investigating officer, and (c) associate with the investigating officer an officer of the 

department who is not personally concerned with the irregularity leading up to the loss, but is fully 

cognizant of the rules and procedure of the office in which the loss has occurred. 

(5) When the investigation is completed an officer of the department (accompanied by the officer 

who attended the investigation) must be made available for conference with the authority who will 

decide whether a prosecution should be instituted.  If it is decided not to prosecute, the case must be 

reported through the usual channel to Government for order.  

Note.- The Collectors are empowered to sanction non-prosecution of Government servants involved 

in misappropriation of Government money not exceeding Rs.200 (Rs. two hundred only) subject to 

the condition that, in such cases, the District Government Pleader opines that the prosecution would 

not be successful.) 

(6) If it is decided to prosecute,  the departmental representative will ascertain from the prosecuting 

officer whether, having regard to engagements of the prosecuting staff, and the State of work in the 

Court which would ordinarily hear the case, it is necessary to move the District Magistrate to make 

special arrangements for a speedy trial, and will request the prosecuting officer to make any 

application that he may think necessary. 

(7) When the case is put into Court by the Police, the senior officer of the department concerned 

present in the station will see that all witnesses serving in the department, and all documentary 

evidence in the control of the department, are punctually produced, and will also appoint an officer 

of the department (preferably the officer who attended the investigation) to attend the proceedings in 

court and assist the prosecuting staff. 
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 (8) If any prosecution results in the discharge or acquittal of any person, or in the imposition of 

sentences which appear to be inadequate, the senior officer of the department concerned will at once 

consult the District Magistrate as to the advisability of instituting further proceedings in revision or 

appeal, as the case may,  and if the District Magistrate is of opinion that further proceedings are 

necessary, will request him to proceed as he would in any other case. 

Appeals against acquittals can be made only under the orders of a State Government. 

(9) The senior officer of the department concerned present in the station will see that, in addition to 

the reports required under (1) (2) & (5) above, prompt reports are submitted to Government through 

the usual channel regarding -    

(a) the commencements of a police investigation; 

(b) the decision to prosecute in any particular case; 

(c) the result of any prosecution 

(d) the decision to proceed further in revision or appeal in any case 

(e) the result of any proceedings in revision or appeal. 

(10) Notwithstanding anything contained in (2) and (9) above the senior officer of the department 

concerned present in the station may, if he thinks fit, refer any matter through the usual channel for 

the orders of Government before taking action. 

Section III - Departmental Enquiry 

1. It is desirable to explain as clearly as possible what is necessary to be done in the way of 

departmental enquiry where a prosecution is, or is likely to be, instituted. It has been found that, 

where fraud or embezzlement of Government funds has occurred, there is a tendency for the head of 

the office or department to regard the institution of criminal proceedings as absolving him from the 

unpleasant and often laborious task of conducting immediately a through departmental enquiry. This 

material reluctance may be enhanced by an apprehension that an enquiry may prejudice the result of 

the trial in a Court of Law. As a result, there has sometimes been great delay in taking departmental 

proceedings and the results have been inconclusive. Departmental enquiries should not necessary be 

delayed pending decision of criminal cases, as at a later stage the evidence might disappear and the 

departmental enquiry could not be brought to any conclusion at all. 

2. Experience shows that departmental proceedings cannot as a rule proceed concurrently with 

a criminal prosecution. Much of the evidence in a case of fraud or embezzlement is documentary. 

As soon as the criminal proceedings begin the documents got to the court as exhibits, and there they 

must remain till the case is over and (if an appeal is filed) till the appeal is over. But it is essential 

that everything should be done to carry the departmental proceedings as far as possible before 

prosecution begins. The stage to which departmental proceedings, prior to prosecution should be 

taken must depend on circumstances, and cannot be precisely defined. The normal procedure is laid 
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down in Rule 55 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, and the stage 

which departmental proceedings can reach may according to circumstances be any one of the stages 

described or implied in the Rule 1, i.e. the preliminary recording of evidence, the receipt of the 

delinquent’s written statement after the framing of a charge, the personal hearing, or the enquiry. If 

it is intended to prosecute, a finding and sentence should not be recorded in the departmental 

proceedings till after the disposal of the criminal case; but it must be emphasised that the 

proceedings should be completed up to the point that can properly be reached. 

3. A common type of case is that where a number of persons are involved one or more 

criminally, and others in such circumstances as show negligence, or warrant the suspicion of 

criminal abatement without sufficient proof to justify prosecution, or have similar features which 

necessitate a criminal prosecution of one or more and a departmental enquiry against others. In such 

cases the authority has sometimes neglected to institute a formal departmental enquiry, or to carry it 

to the requisite stage, before criminal proceedings are taken, with the result that many months later, 

when the criminal case is over, effective departmental action has been found impracticable. 

4. The general rule should be that in all cases of fraud, embezzlement, or similar offences 

departmental proceedings should be instituted at the earliest possible moment against all the 

delinquents and conducted with strict adherence to the Rules up to the point at which prosecution of 

any of the delinquents begins. At that stage, it must be specifically considered whether further 

conduct of the departmental proceedings against any of the remaining delinquents is practicable; if it 

is, it should continue as far as possible (which will not, as a rule, include finding and sentence). 

If the accused is convicted, the departmental proceedings against him should be resumed and 

formally completed. If the accused is not convicted, the departmental proceedings against him 

should be dropped unless the authority competent to take disciplinary action is of the opinion that 

the facts of the case disclose adequate grounds or taking departmental action against him. In either 

case, the proceedings against the remaining delinquents should be resumed and completed as soon 

as possible after the termination of the proceedings in court. 

5. The proceedings contemplated in these instructions are those which are regulated by the 

Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules. Where action is taken under the Public 

Servants (Inquiries) Act XXXVII of 1850, this ordinarily takes the place of a criminal prosecution 

as regards the person or persons accused, but the procedure as regards other persons involved 

against whom the Act is not employed should be in accordance with the instructions given above. 
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[शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक-विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम,वदनाांक 17  एवप्रल, 2015 चे सहपत्र-3] 

Delegation of Powers 

Reluctance on the part of officers to 

take Decisions and exercise  

responsibility 

 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Circular No.DCN-1075/O. & M. 

Sachivalaya, Bombay 400 032, dated 9 th April 1975. 

 

Read : Government Circular, Political and Services Department, 

No.DCN-1058/O. & M. dated 16 th May 1958. 

 

C I R C U L A R 

In the policy statement made on 21st February 1975, the Chief Minister had, among other 

things, stressed the need to ensure that the powers delegated to different categories of officers are 

exercised by them without interference by their superiors and without fear and favour. The issue of 

exercising of delegated powers was also raised recently during the Meeting of the Consultative 

Committee of the General Administration Department. In the course of discussion, the Chief 

Minister again referred to the tendency of certain officers not exercising the powers delegated to 

them and making needless references to their superiors and the administrative departments of the 

secretariat. 

2. With view to securing greater administrative efficiency and implementation of 

developmental schemes and also with a view to enabling the administrative authorities to discharge 

these more efficiently, effectively and expeditiously. Government has from time to time delegated 

financial and administrative powers at different levels. It was also directed under Governments 

Circular, Political and Service Departments No.DCN-1058/O. & M., dated the 16 th May 1958 that 

officers at all levels should make adequate and judicious use of the powers vested in them by 

general or special orders issued from time to time and should develop a more position approach 

towards work and shoulder responsibility in matters falling within the sphere of delegated powers. 

Further the following recommendation of the Administrative Reorganisation Committee appointed 

by the Government of Maharashtra was accepted by Government: -  

 “A conscious efforts should be made by all Secretaries and Deputy Secretaries to see that 

delegation is made effective at all levels and that delegated powers are fully exercised. Severe notice 

should be taken of non-exercise of delegated powers by officers and higher authorities should 

specifically watch the exercise of delegated powers in order to see whether the powers are being 

properly exercised and whether there is need for introducing any safeguards or for enlarging the 

scope of the delegation” and the Secretariat Departments were requested to implement it so far as 

departments/offices under their administrative control were concerned. 
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3. Despite the instructions already issued, as stated above it is noticed that the officers are not 

always inclined to use which powers as expected of them. In the context of the Chief Minister’s 

policy statement and the observations of the Chief Minister during the meeting of the Consultative 

committee of the General Administration Departments, Governments while reiterating the orders 

already issued from time to time in this behalf, is now pleased to direct that :-  

 (i) The orders regarding delegation of powers should be followed scrupulously both by 

the officers who have delegated the powers to subordinate officers and by the officers who have 

been delegated the powers; 

 (ii) Severe notice should be taken not only in all cases of non-exercise of delegated 

powers by officers but also in cases where officers deal with cases, power in respect of which 

already stand delegated to subordinate officers ;  

 (iii) If the officers at higher level observe that subordinate officers refer to them cases for 

decision though they are competent to decide them, they should return the cases immediately pointing 

out the delegation of powers in those respects with a warning that cases where the subordinate 

officers have the powers vested in them should not be referred to the superiors thereafter ; 

 (iv) If an officer if found to shrink his own responsibility in taking decisions in respect 

of delegated powers and makes needless references to the superior officers for decision, this would 

amount neglect of duty and a note of the failure on the part of the concerned officer should be taken 

by the concerned higher officer and such instances should reflect in the Confidential Record of the 

Concerned Officer. 

4. The secretaries to Government as well as all the heads of several Departments of the 

Government should ensure that delegation is made effective at all levels, by ensuring (a) that the 

delegated powers are fully exercised by a subordinate authority without interference, fear and 

favour, and (b) that in all matters, where appropriate powers have been delegated to a subordinate 

authority, the delegating authority, does not use the power himself in any event. 

5. Action is being taken separately to modify the form of Confidential Report with a view to 

providing a separate item on this account. 

            By order and in the name of the Governor of Maharashtra.  

 

 

sd/- 

 

H. NANJUNDIAH, 

Additional Chief Secretary to the Government of Maharashtra 
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[शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक-विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम, वदनाांक   17 एवप्रल, 2015 चे सहपत्र-3] 

 

Delegation of Powers 

      Control over 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

FINANCE DEPARTMENT 

Circular No.DFP-1076/1392/896/GEN-5 

Mantralaya, Bombay 400 032, dated 14 th February 1977 

 

     CIRCULAR 

To secure, greater administrative efficiency and implementations of developmental 

schemes and enable the administrative authorities to discharge their duties more 

effectively and expeditiously, Government has from time to time, delegated financial 

and administrative powers to various authorities at different levels, Recently, large 

number of delegations have been made by Governments. It is normally expected that 

officers at all levels should make adequate and judicious use of the powers vested in 

them and should develop more a positive approach to and shoulder their responsibility. 

It has been observed that the delegated powers are not exercised adequately at various 

levels. 

2.  Delegation itself denotes entrustment or commitment of authority or powers vested 

in an organisation or individual to a subordinate instrument or official. Such delegation 

does not automatically relieve from responsibility the organisation or individual on 

whose behalf the authority or powers are delegated. That organisation or individual 

continues to be accountable for the decisions by the instrument or official in exercise of 

delegated authority or powers. In the light of this position, Governments is pleased to 

direct that the following measures should be adopted by all Supervisory and Controlling 

Officers:- 

(1) Heads of Departments to whom powers have been delegated under various 

orders should endorse to the Administrative Departments copy of each order issued by 

them under the delegated powers and quote at the end the number and date of the orders 

under which power was delegated to them. Heads of Departments should also submit, in 

second week of every month, list of orders issued by them (without copies) under 

delegated powers to the Administrative Departments, quoting a reference to this 

circular. The Administrative Departments should take a periodical review of such orders 

and find out whether the delegated powers have exercised judiciously and take suitable 

action, wherever necessary. 



शासन वनणणय क्रमाांकाः विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम ,भाग-2 

 

 
 

82 

(2) Regional Heads to whom powers have been delegated under various orders 

endorse to the Heads of Departments copy of each order issued by them under the 

delegated powers and quote at the end the number and date of the order under which the 

power was delegated to them. They should also submit in the second week of every 

month a list of orders issued by them (without copies) under delegated powers to the 

Heads of Departments quoting a reference to this circular. The Heads of Departments 

should take a periodical review of such orders and find out whether the delegated 

powers have been exercised judiciously and also take suitable action, wherever 

necessary, under intimation to Administrative Departments. 

(3) Heads of Offices to whom powers have been delegated under various orders 

should endorse to the Regional Heads copy of each of the orders issued by them under 

the delegated powers from time to time and quote at the end number and date of the 

order under which the power was delegated to them. They should also submit in the 

second week to every month a list of orders issued by them (without copies) under 

delegated powers to the Regional Heads, quoting a reference to this circular. The 

Regional Heads should take a periodical review of such order to find out whether the 

delegated powers have been exercised judiciously and take suitable action, wherever 

necessary, under intimation to Heads of Departments. 

(4) Secretaries of the Administrative Departments should also take a periodical 

review in respect of the orders issued by the Desk Officers in their Departments. 

(5) The exercise of the delegated powers should be watched during the visits/normal 

inspections undertaken by the Administrative Departments, Heads of Departments and 

Regional Heads in respect of their own and subordinate offices. During such inspections 

and visits, they should not only emphasis the proper exercise of the delegated powers by 

the Officers concerned but also take a note of the non-exercise or misuse of the 

delegated powers noticed, if any. Reports of such cases of default should be submitted 

to the Administrative Department concerned by the Heads of Departments and Regional 

Heads, for suitable action. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,  

sd/- 

 

V. PRABHAKAR. 

Secretary to Government. 
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          [शासन वनणणय, वित्त विभाग, क्रमाांक-विाऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम,वदनाांक 17  एवप्रल, 2015 चे  सहपत्र-4] 

सहपत्र 4- 

वित्तीय अविकार वियम पसु्तिका 1978, भाग -1, उप विभाग-2, अिकु्रमाांक 1 मध्ये दर्शविलेल्या 
आकस्तमक खर्चार्ची (िर खर्चश) यादी. 

 
(1)  पसु्तकबाांधणीचा खचच व सामग्री, खोके (कायालयासाठी), खडू, अभभलेखासाठी डुांगरी कापड, गोंदाच्या 

बाटल्या, गोणी, कुलपे, नकाशा धानी, नकाशाांच्या चौकटी, टेबलावर आच्छादावयाचे कापड, चटया, भखळे, 
फीत इत्यादी. 

(2)   शौचालय / कायालयीन सफाई, लादीपसुणी, साबण, झाडू. 

(3)   मेणबत्त्या, गसॅचा खचच, भदव,े बल्ब, ट्यूबलाईट, कां दील, आगपेट्या, तेलां (केरोभसन). 

(4) भरक्षा / टकॅ्सी भाडे यावरील भकरकोळ खचच, मदु्ाांक व लेखनसामग्री इत्यादींचा खरेदीचा व वाहनावळीचा खचच, 
उतरणावळीचा खचच व धक्का भाडे. 

(5)   पासचलचा खचच व पोस्टेज, मदु्ा, वजन करण्याचा खचच, टपालाच्या थैल्या. 

(6)  काटेरी झाडे तोडण्याचा खचच, उांदराचे पपजरे, वाळवी लागनू अभभलेख नष्ट होऊ नये यासाठी असलेले औषधी 
भमश्रण, कायालयीन भकरकोळ दरुुस्ती, रांगरांगोटी, भकरकोळ यांत्र दरुुस्ती. 

(7)   झेरॉक्स / फॅक्स यावरील भकरकोळ खचच. 

(8)   वाहनाची भकरकोळ दरुुस्ती (उदा.टायर पांक्चर, पीयसुी इत्यादी). 

(9)   चहापान यावरील भकरकोळ खचच. 

(10) कायालयीन कामकाजासाठी उद्भवणारा अन्य आकस्स्मक खचच. 

(11)  वर भवशेष करुन नमदू न केलेल्या नाशीवांत स्वरुपाच्या इतर कोणत्याही आवश्यक वस्त.ू
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